Hírlevél

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Chamber of Hungarian Auditors

A M AGYA R KÖ N Y V V IZ S G Á LÓ I KAM ARA L APJA • 8 . évfo l ya m 2 . s z á m

AJÁNLÓ
Módosult a 200.
témaszámú standard
A 200. számú nemzeti
könyvvizsgálati standardunk
annak érdekében változott,
hogy teljesebb legyen
az összhang a nemzetközi
könyvvizsgálati standarddal. 4

Szabályváltozás
a könyvvizsgálók
státusával kapcsolatban
A 2007. évi LXXV. törvény más
megközelítésben szabályozza
a kamarai tag könyvvizsgálók
státusát, s ez bejelentési
5
kötelezettséggel járhat.

BŐSZE ANDRÁS, A KAMARA FŐTITKÁRA

„Célom, hogy
közösen olyan
kamarát építsünk,
melyet a tagok
magukénak érezhetnek”
Bősze András, a kamara első főtitkára a menedzsmenti munkaszemléletet
szeretné meghonosítani, a működés hatékonyságát és a szakszerűséget
szándékozik javítani. Munkájától átütő, látványos eredményt, valamint
stabil és eredményes gazdálkodást várnak el.
■ Korábban nem voltam hivatalnok, a ver-

A könyvvizsgáló
cégek által végezhető
tevékenységek
A korábban megjelölt
tevékenységek TEÁOR szerinti
átsorolásához nyújtunk
segítséget, többek között 6
a fordítókulcs közreadásával.

Dr. Bartók Nagy
András Életműdíj
A Magyar Könyvvizsgálói
Kamara az idén is várja
a javaslatokat arra, hogy ki
kapja ebben az évben a négy
8
éve alapított életműdíjat.

senyszférában dolgoztam, ahol a felelősség és
az egzisztencia összekapcsolódik. A kamara
elnökségének döntése alapján (tizenöt igen és
egy tartózkodás mellett) az a megtiszteltetés
ért, hogy 2008. február 4-től betölthetem a kamara főtitkári tisztségét – kezdi Bősze András
a Hírlevélnek adott nyilatkozatát.
Nagy kihívást, sok feladatot jelent számomra, hogy a szakma csúcsát jelentő kamarában
én kaphattam meg ezt a megbízatást és remélhetőleg közös sikereket is elkönyvelhetünk
majd. Igyekszem azonosulni az elnök úr, az
elnöki kabinet és a kamara elnökségének azon
elhivatottságával, küldetésével, hogy a kamara irányítását magas színvonalon, a tagság és
a felettes szerveink megelégedettségére, összhangban végezzük.
A pályáztatás és a jelöltek versengése lezárult. Munkám során – szakmai felelősségem
tudatában – profizmusra, hatékonyságra és
tárgyszerűségre törekedve igyekszem majd úgy
irányítani a kamara központi hivatalát, hogy
választott tisztségviselőink és tagjaink szívesen, jó érzéssel foglalkozzanak a mindennapi
gondjainkkal és a jövőnk fejlesztésével – válaszol céljait firtató kérdéseinkre.

Főtitkárként a versenyszférából áthozott
menedzsmenti munkaszemléletet szeretné
meghonosítani, a működés hatékonyságát, a
szakszerűséget szándékozik javítani. Sokkal
inkább szolgáltató kamarát képzel el.
Jól tudja, hogy a kamara önkormányzati alapon működik, választott szervezetei, tisztségviselői vannak, akik a mindennapi tevékenységük során eldöntik a jövőt, megalkotják a
kamara működéséről szóló formális szabályzatokat és informális szabályokat. Ezzel kijelölik a kamarai önkormányzat és a főtitkári
hivatal mozgásterét, ugyanakkor e kereten
belül a mozgásszabadságot, az egyszemélyi
felelősséget is meghatározzák.
Arra törekszik, hogy a tagok minél inkább
magukénak érezzék a kamarát. Bízik abban,
hogy a szakmai összetartozás erősítése mellett a kamara a tagjai részére magánemberként is kellő figyelmet tud fordítani. Lehetőséget kíván teremteni arra, hogy szabadidős
rendezvények keretén belül a könyvvizsgáló
társadalom még jobban összekovácsolódhasson: a szakmai programok mellett kulturális,
művészeti és sportrendezvényeken is számít
a tagság aktív közreműködésére.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nagy kihívást jelent számára az elnök, az
elnöki kabinet, az elnökség, a bizottságok és a
tagozatok munkájának összehangolása.
Célja továbbá, hogy a könyvvizsgálat lényegének megértése még jobban beágyazódjon a

társadalomba, a szervezet nyitottabbá váljon,
és minél többen megismerjék, mivel járul hozzá a könyvvizsgálat intézménye a gazdaság
fejlődéséhez.
Meggyőződése, hogy a főtitkári feladatokat
csak erős motiváció és érdeklődés mellett lehet
elvállalni és sikerre vinni. Bár a törvény lehető-

Bősze András
■ A vállalati gazdaságtan, az informatika, a vállalati menedzsment,
a számvitel, a pénzügyek, a könyvvizsgálat és ezek oktatása területén dolgozott az elmúlt 28 évben. Ebből 18 évet első számú vezetőként.
Okleveles üzemszervező agrármérnök, mérlegképes könyvelő,
okleveles könyvvizsgáló és az MKVK-nál megszerezte a költségvetési minősítést.
◆ Pályáját 1979-ben ügyvitelszervező cégnél kezdte, üzem- és ügyvitelszervezést, számviteli rendszerszervezést és tanácsadást végzett,
főleg mezőgazdasági szövetkezetek részére.
◆ 1983-tól szellemi szabadfoglalkozású szervezőként könyvelési
és speciális agrárszoftvereket fejlesztett, karbantartott olyan ügyfelek
számára, akik az ágazat sikeres és innovatív cégei voltak.
◆ 1989-ben az elsők között alapított társas vállalkozást, amelynek ügyvezetője és ma már meghatározó tulajdonosa. Kezdetben
sikeresek voltak a kis- és közepes vállalkozások számára kialakított
számviteli integrált rendszerek fejlesztése és értékesítése terén, majd

a külkereskedelmi vállalatok részére fejlesztett pénzügyi-számviteli
és áruforgalmi informatikai rendszerek piacán is.
◆ Később team munkában olyan nagy számviteli és pénzügyi rendszerek fejlesztését vezette, amelyeket ismert cégek is alkalmaztak
◆ Főkönyvelőként, pénzügyi vezetőként multinacionális vállaltirányítási gyakorlatot is szerzett. 1994-től a saját társaság tevékenysége
egyre inkább a számviteli szolgáltatások és a tanácsadás irányába tolódott el, számviteli-pénzügyi vezetői szolgáltatásokat végeztek.
◆Sikeres válságmenedzselésben is részt vett: minőségi menedzsment-támogató tanácsadással krízishelyzetben lévő vállalatokat sikerült stabilizálnia.
◆ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2004 márciusában vette fel
tagjai közé, azóta aktív könyvvizsgáló. Társasága jelentősen fejlesztette számviteli szolgáltatási és a tanácsadási tevékenységet. Többségi tulajdonú könyvvizsgáló és tanácsadó társaságát 2007 júniusában
vette nyilvántartásba a kamara.
◆ 1989 óta vesz részt az informatikai felnőttképzésben, 2001-től
a Corvinus Egyetem számviteli tanszékén vizsgaelnöki és diplomabírálati felkéréseknek tesz eleget, 2004-től könyvvizsgálati gyakorlati oktatást is vállal.

Javaslatok számvitellel, adózással és a könyvvizsgálattal,
valamint az új szabályzatokkal kapcsolatban
■ A kamara küldöttgyűlése az elmúlt 3 ülése
során az alábbi szabályzatokat fogadta el:

•alapszabály
•választási szabályzat
•ügyrendi szabályzat
•felvételi szabályzat
•szabályzat a könyvvizsgálói hivatás magatartási

(etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról
•szakmai továbbképzési szabályzat
•mentori szabályzat
•szabályzat a kamarai tag könyvvizsgálók és
könyvvizsgáló cégek minősítéséhez
•szabályzat az MKVK egyeztető testületéről
és jogsegélyszolgálatáról
•okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat
•szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályo-

séget ad arra, hogy a főtitkár munkaköre betöltése mellett felmentési kérelem alapján aktív tag
maradjon, az elnökség iránti tiszteletből nem
élt ezzel a jogával. Ez mindaddig így is marad,
amíg munkája során elért eredményei alapján
maga az elnökség elérkezettnek nem látja az
időt felhívni a figyelmét a lehetőségre.

zására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység
kamarai ellenőrzéséről
•mintaszabályzat a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez
•minőség-ellenőrzési bizottság szervezeti és
működési szabályzata
•az MKVK Ellenőrző Bizottságának szervezeti
és működési szabályzata
•az MKVK Központi Választási Bizottságának
szervezeti és működési szabályzata
Kérjük, hogy amennyiben akár a szabályzatokkal, akár a számvitellel, adózással és
könyvvizsgálattal kapcsolatban észrevételei, javaslatai vannak, jutassa el azt a kamarának a
javaslat@mkvk.hu e-mail címre.

Javaslatok az új kamarai
honlappal kapcsolatban
Terveink szerint a második félévtől új, mind tartalmilag, mind
tudásilag egy sokkal modernebb
honlapra cseréljük le a jelenleg
működő weblapunkat. A gyökeres
átalakítás keretében − számos új
funkció mellett − lesz többek között archívum, keresés, valamint
személyes oldal, melyen tagjaink
közvetlenül online módosíthatják
adataikat.
Kérjük, amennyiben észrevételei, javaslatai vannak az új honlappal kapcsolatban, jelezze azt a
honlap@mkvk.hu e-mail címen.
Köszönjük,

Köszönjük,

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA

OLVASSA A SZAKMÁT ON-LINE IS!

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a SZAKmát kiadó SALDO Zrt. megállapodása alapján a kamarai tagok számára a 2008. évben ingyenesen elérhető
a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat az interneten is, www.szak-ma.hu.
Jó böngészést!
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2008. JANUÁR 11.)
1. számú (2008. 01. 11.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta,
és a vitában elhangzott módosításokkal a küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolta a minőségellenőrzési bizottság szervezeti és működési
szabályzatát.

Rudolf Gyula (004157),
Virág József (001084),
kamarai tagok sorából való törlést.

2. számú (2008. 01. 11.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta az
okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatot.

az AUDITÁSZ Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Kft. (000816),
a BANDERA Szolgáltató Kft (001467),
a CASH-AUDIT Könyvvizsgáló és Ügyviteli
Kft. (002309),
a DÉLI KARÁT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (002285),
a MAGELLÁN Könyvszakértő és Vállalkozásszervező Kft. (00399),
a MONÉTA Gazdasági szolgáltató Kft.
(000232),
a „PRAGMA” Könyvvizsgáló, Szervező és Szolgáltató Kft. (002265),
a REALITER Könyvvizsgáló és Műszaki Tanácsadó Kft. (000286),
a SZALDO R-D Számviteli és Szolgáltató Kft.
(000304),
a VALÓSÁG Könyvszakértői Kft. (002282),
kamarai nyilvántartásból való törlést.

3. számú (2008. 01. 11.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzésére és megakadályozására szolgáló
könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatot, a küldöttgyűlés elé
elfogadásra javasolja.
4. számú (2008. 01. 11.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta
Bagyinszki Mária (002901),
Bíró István (000339),
Dudás Jánosné (003146),
Farkasházi Ferenc (004746),
dr. Forgó Éva (006277),
Horváth Vilmosné (005010),
Kiss Józsefné (003891),
Koltayné Szepesi Zsuzsanna (000276),
Nagy Dénes István (002684),
dr. Ormos Imre (003055),
Parádi Tamásné (004043),
Pfiszterer József (004062),
Rieszné Czobor Erzsébet (004143),

5. számú (2008.01.11.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta

6. számú (2008. 01. 11.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta Erdei
Bálint, dr. Csigaházi Gyula, Nemes András, Szőtsné
Csákvári Irén kamarai tagságának törlését etikai
bizottság kizáró határozata alapján.
7. számú (2008. 01. 11.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az OKKT
elnökére és tagjaira tett javaslatot.
DR. LUKÁCS JÁNOS,
az M KVK eln öke

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2008. FEBRUÁR 2.)
8. számú (2008. 02. 02.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egy tartózkodással jóváhagyta
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzésére és megakadályozására szolgáló
könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat módosítását és azt a küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolta.
9. számú (2008. 02. 01.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és két tartózkodással jóváhagyta a

könyvvizsgálói tevékenységet végzők részére a
mintaszabályzatot a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez.
10. számú (2008. 02. 02.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egy tartózkodással elfogadta Bősze András úr főtitkárrá való kinevezését
2008. február 4-i hatállyal.

Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő
Testület (OKKT) tagjai
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,
a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 117.
§-ának (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a kamara elnöksége döntött az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület elnökének és tagjainak
személyéről. A kinevezés 2008. január 1-jei hatállyal érvényes és négyéves
időtartamra szól.
Az OKKT elnöke:
dr. Adorján Csaba
Az OKKT tagjai:
dr. Róth József
dr. Sztanó Imre
dr. Pál Tibor
dr. Printz János
dr. Tremmel Zoltán
dr. Nagy Lajos
dr. Bács Zoltán
Kresalek Péter

Felhívás
A pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása elleni fellépésről
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
rendelkezéseinek megfelelve a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
új pénzmosás elleni szabályzatot alkotott, valamint elkészítette tagjai számára − nem kötelező
ajánlásként figyelembe veendő −
mintaszabályzatot is.
Ezen szabályzatokat a küldöttgyűlés 2008. február 2-án elfogadta, amely napon a szabályzat
a kamara honlapján közzétételre
került és hatályba lépett.
A szabályzatokat a honlap Aktuális oldalán olvashatják és tölthetik le.

DR. LUKÁCS JÁNOS,
az M KVK eln öke
2008. február • HÍRLEVÉL
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE
CÉL A TELJESEBB ÖSSZHANG

A 200. számú standard változásai
Az elmúlt évben némileg megváltozott a 200. számú nemzeti könyvvizsgálati
standardunk is annak érdekében, hogy teljesebb legyen az összhang
a hasonló számú nemzetközi könyvvizsgálati standarddal. Az alábbiakban
röviden összefoglaljuk a változtatások (vastagon szedve) lényegét.
■ A standard pontos elnevezése „A pénzügyi ki-

mutatások könyvvizsgálatának célja és általános
alapelvei”. A standard módosításának lényege az,
hogy a célon, az etikai követelményeken, a felelősségi körökön, a kritikai megközelítésen és a
hatókör – a régi standardnál bővebb – kifejtésén
kívül a kockázat és a lényegesség kérdésével,
továbbá a számviteli beszámolók (pénzügyi kimutatások) és a beszámolási alapelvek csoportosításával és minősítésével is foglalkozik.
A könyvvizsgálat célja, hogy a könyvvizsgáló
képes legyen véleményt mondani arról, hogy a
vizsgált beszámoló megfelel a számviteli (beszámolási) elveknek és előírásoknak. A pénzügyi
kimutatások könyvvizsgálata nem más, mint a
Keretelvek szerinti bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás.
A könyvvizsgálónak meg kell felelnie egyrészt
a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége által
kiadott Könyvvizsgálók etikai előírásainak, másrészt az MKVK etikai szabályzatában előírt nemzeti etikai követelményeknek.
A könyvvizsgálatot a nemzetközi könyvvizsgálati standardok szerint kell végrehajtani. Kizárólag abban az esetben jelenthető ki, hogy a
könyvvizsgálat összhangban van a nemzetközi
standardokkal, ha teljes mértékben megfelelt az
összes releváns standardnak. Ha a nemzetközi
és a nemzeti standard előírásai eltérnek egymástól és a könyvvizsgálatot a nemzeti standardok
szerint hajtották végre, akkor természetesen nem
biztosított automatikusan a megfelelés a nemzetközi standardoknak.
A standardban új elemnek számít, hogy megenged egy „gumiszabályt”, vagyis kivételes körülmények esetén, a könyvvizsgálati cél érdekében
a könyvvizsgáló eltérhet a releváns alapelvektől,
alapvető eljárásoktól, de ezt megfelelően dokumentálnia kell. Az eltérés kivételével továbbra is
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kijelenthető a standardoknak való megfelelés.
A könyvvizsgálónak mindig szakmai szkepticizmussal, kritikával kell fogadni minden, a gazdálkodó egységtől származó információt. A vezetés nyilatkozatai nem helyettesíthetik a megfelelő
bizonyítékok begyűjtését.
A könyvvizsgálat egésze során elfogadható helyett kellő bizonyosságot kell szerezni arról,
hogy a vizsgált beszámoló mentes a lényeges
hibás állításoktól, eredjenek azok akár csalásból,
akár hibázásból. Továbbra sem lehet követelmény
tehát a teljes, az abszolút bizonyosság elsősorban
a tesztelés, a belső ellenőrzés korlátai, a bizonyítékok meggyőző ereje és nem döntő volta miatt.
A bizonyítékok összegyűjtése és a következtetések
levonása a könyvvizsgáló megítélésén múlik. A
könyvvizsgálat eredménye csakis visszamenőleg
bír korlátozott bizonyossággal, azaz a kiadott
könyvvizsgálói záradék (jelentés) semmilyen garanciát nem jelent sem a gazdálkodó jövőbeni
teljesítményére, sem vezetésének hatékonyságára vonatkozóan.
A könyvvizsgáló felelőssége a könyvvizsgálat alapján történő vélemény megalkotására és
kibocsátásra korlátozódik, míg a számviteli beszámoló (pénzügyi kimutatások) elkészítése és
bemutatása a gazdálkodó vezetésének feladata.
Ez alól a felelősség alól a könyvvizsgálat ténye
sem ad felmentést.
A könyvvizsgálati kockázat annak a kockázata, hogy a könyvvizsgáló hibás véleményt formál
egy lényeges hibás állítást tartalmazó beszámolóról. A kockázatfogalomba nem tartozik bele
az az eset, amikor a könyvvizsgáló hibás véleményt mond egy, egyébként lényeges hibás állításoktól mentes beszámolóról. A könyvvizsgálati kockázat egyik összetevője a lényeges hibás
állítás kockázata (az eredendő és az ellenőrzési
kockázat, melyek a vállalkozás kockázatai, és a

Tagozatok
vezetőségválasztása

Költségvetési
tagozat

Igazságügyi könyvszakértői tagozat

Decemberben a kamara
tagozatainál is lezajlott a
tisztújítás, a tagok megválasztották a költségvetési,
az igazságügyi könyvszakértői, az adótagozat, valamint a pénz- és tőkepiaci
tagozat elnökségét.

Elnök: dr. Printz János
Alelnökök: Győrffi Dezső,
Szita László
Elnökségi tagok:
dr. Rocskai János
Bercsik Mária
Bodor Jánosné
dr. Méri Sándor

Elnök: Bartha Gyula
Elnökségi tagok:
Győri Éva
Katona Mihályné
Kolbe Tünde
Stamler Jánosné
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könyvvizsgálónak ezekre nem is lehet hatása), a
másik a feltárási kockázat, melynek elfogadható
szintje fordított arányban áll a lényeges hibás állítás felmért kockázatával.
A könyvvizsgáló nem felelős a nem lényeges
hibás állítások feltárásáért. A lényegesség megítélésénél azt kell figyelembe venni, hogy a hibás állítások egyenként és összesítve lényeges hatással
vannak-e a beszámoló egészére nézve.
Új elem a standardban az alkalmazott beszámolási (számviteli) alapelvek megítélése és az
elkészített beszámolók (pénzügyi kimutatások)
osztályozása.
A standard egyrészt egyedi információigényeket kielégítő beszámolót különböztet meg,
melynek felhasználói köre korlátozott, és a felhasználó teljes befolyással rendelkezik a bemutatott információkra. A másik beszámolófajta az
általános célú pénzügyi kimutatás, amely a
felhasználók széles körének igényeit kielégíti, és
csekély vagy egyáltalán nem lehetséges a felhasználó befolyása a bemutatott információkra.
Az általános célú pénzügyi kimutatások beszámolási alapelveit három csoportba sorolja: IFRSek, IPSAS-ok és egy adott joghatóságban elismert
standardalkotó által életbe léptetett GAAP-ek
(például: US GAAP, UK GAAP, magyar számviteli törvény).
Ha az alapelveket egyéb pótlólagos törvényi
előírások egészítik ki, akkor ezek együttesen jelentik a könyvvizsgálat szempontjából releváns
beszámolási alapelveket. Ütközésük esetén a
könyvvizsgálónak meg kell vizsgálnia – a vezetéssel
történt megvitatás után –, hogy további közzétételekkel eleget lehet-e tenni ezen többletkövetelményeknek. Ha nem, akkor meg kell fontolnia
a jelentés (záradék) minősítését.
Végül a 200. számú standard azt is szabályozza, hogy mely standardok alapján kell a záradékot
(véleményt) kibocsátani. Általános célú teljes beszámoló esetében a 700-as (minősítés esetén a 701es is), egyedi és egyéb célú pénzügyi kimutatások
esetében a 800-as standard alkalmazandó.
A könyvvizsgálat alapelvei ugyanazok a magánés az állami szektorban is. Eltérés mutatkozhat
azonban a könyvvizsgálat céljára, hatókörére, a
lényegesség megállapítására, a csalások, hibák jelentésének módjára és a könyvvizsgálói jelentés
formájára vonatkozóan.

Adótagozat
Elnök: Siklós Márta
Elnökségi tagok:
Szolnoki Béla
dr. Zagyva Béla
dr. Birher Ilona
dr. Nyikosné Fekete
Zsuzsanna
dr. Ferenczy Judit
dr. Ferenczi András

DR. LUKÁCS JÁNOS,
az M K VK e l n ö ke

Pénz- és tőkepiaci
tagozat
Elnök: Agócs Gábor
Alelnök: Horváth Attila Péter
Elnökségi tagok:
Bíróné Zeller Judit
Balázs Árpád
Szabó Gergely
Csabuda Eszter
Trautmann Jánosné

Szabályváltozás a könyvvizsgáló
magánszemély másodlagos
státusával kapcsolatban
■ A 2007. évi LXXV. törvény más meg-

közelítésben szabályozza a kamarai tag
könyvvizsgálók státusainak kérdését,
mint a korábbi kkt. Annál is inkább
érdemes figyelni, mert bejelentési kötelezettséggel járhat.

A 2007. december 31-éig
hatályos szabályok
Az 1997. évi LV. törvény (korábbi kkt)
13. §-sa sorolta fel, hogy mikor szünetelt
a könyvvizsgáló természetes személy kamarai tagsága. Eszerint
13. § A kamarai tagság szünetel:
a) a tag kérelmére,
b) ha a tag közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyt, szolgálati viszonyt vagy nem
könyvvizsgálói tevékenységet végző vállalkozásnál, gazdálkodó szervezetnél munkaviszonyt,
munkaviszony jellegű jogviszonyt létesített, a 6.
§ (1) bekezdésében foglaltak kivételével, továbbá ha a 19. §-ban részletezett könyvvizsgálói
társaságon kívül más gazdasági társaságban
személyes közreműködésre kötelezett tagsági
viszonyt vagy személyes közreműködésre kötelezett vezető tisztségviselői jogviszonyt létesít.
6. § (1) Az 5. § d) pontjában előírt követelménytől el lehet tekinteni, ha a kérelmezőnél a munkaadó
munkaköri feladatként jelölte meg a könyvvizsgálói tevékenység végzését, és írásban nyilatkozik arról, hogy a kamarai tag a feladatát függetlenségének csorbítása nélkül el tudja látni, valamint,
hogy a munkaviszonyból adódó jogok és kötelezettségek érvényesítésével nem akadályozza a kamarai tag
független könyvvizsgálói tevékenységét.
E szabállyal kapcsolatban a kamara elnökségének 2002. január 26-a és 2006.
szeptember 13-a között hatályos közleménye alapján bizonyos esetekben a vezető
tisztségviselők mentesülhettek a szünetelés alól, ha nem terhelte őket személyes
közreműködési kötelezettség.

2008. január 1-jétől hatályos
szabályok
a) A 2007. évi LXXV. törvény (kkt)
más megközelítésben szabályozza a
kamarai tag könyvvizsgálók státusainak kérdését, mint a korábbi kkt.

A státusokról a kkt 11. § (1) bekezdése
rendelkezik, mely a felvételkori feltételeket
később is betartandónak rendeli.
11. § (1) A kamarába − kérelem alapján
− tagként fel kell venni azt a természetes személyt, aki megfelel a következő feltételeknek:
e) vállalja, hogy más kamarai tag könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél létesített munkaviszonyán kívüli munkaviszonyban, továbbá
közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban,
szolgálati viszonyban, munkaviszony jellegű
jogviszonyban a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének időpontjától nem áll [ide nem értve a (2)
bekezdés szerinti jogviszonyt],
f) vállalja, hogy könyvvizsgáló cégen kívül
más gazdálkodó szervezetben (szervezetben)
személyes közreműködésre tagként, vezető
tisztségviselőként a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének időpontjától nem lesz kötelezett [ide nem
értve a (2) bekezdés szerinti jogviszonyt],
2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti
feltétel teljesítésétől – indokolt esetben – el lehet
tekinteni a természetes személynél, ha munkáltatója (foglalkoztatója) írásban nyilatkozik arról, hogy a kérelmező a kamarai tag könyvvizsgálói minőségéből adódó feladatait megfelelően
el tudja látni, valamint, hogy az (1) bekezdés
e) és f) pontja szerinti jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek érvényesítésével nem akadályozza a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátását.
b) Ezzel kapcsolatban az alapszabály a következő rendelkezéseket tartalmazza:
58. A kkt 11. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a kamarai tagsági viszony létesítését
kezdeményező természetes személy szerzi be és
azt eredetiben csatolja a felvételi kérelemhez. A
nyilatkozat tartalmi követelményeit a kamara
felvételi szabályzata tartalmazza.
59. A természetes személy több munkáltatónál (foglalkoztatónál) fennálló munkaviszonya
esetében a kamarai tagsági viszony létesítéséhez előírt nyilatkozatot minden munkáltatótól
köteles beszerezni.
60. A természetes személy a felvételi kérelemben nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a
nyilatkozat tárgyában szükségessé váló egyeztetésekhez.

61. A felvételi bizottság a kkt 11. § (2) bekezdése és az alapszabály 58–60. pontjaiban
foglaltak szerint benyújtott nyilatkozat(ok)
alapján, mérlegelési jogkörének gyakorlása során jogosult annak eldöntésére, hogy indokoltnak tartja-e a kkt 11. § (2) bekezdésében biztosított kedvezmény alkalmazását a kérelmező
esetében.
62. Ha a kkt 11. § (2) bekezdés alkalmazásával felvett kamarai tag könyvvizsgáló
munkahelyet változtat, új vagy további munkaviszonyt létesít köteles munkáltatójának (munkáltatóinak) az alapszabály 58–60. pontjai
szerinti nyilatkozatát a munkahely-változtatás,
illetve az új munkahely létesítésének napjától
számított 15 munkanapon belül a kamara felvételi bizottságának megküldeni.
63. Ha a jogszabály kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai
tag könyvvizsgáló a kkt 11. § (1) bekezdésének
e) vagy f) pontja szerinti jogviszonyt a 11. § (2)
bekezdésének alkalmazásával létesít, köteles
munkáltatójának (foglalkoztatójának) az alapszabály 58–60. pontjai szerinti nyilatkozatát a
jogviszony létesítésének napjától számított 15
munkanapon belül a kamara felvételi bizottságának megküldeni.
64. A felvételi bizottság az alapszabály 62.,
illetve 63. pontjában foglaltak szerint benyújtott
nyilatkozat(ok) alapján lefolytatott eljárásban
a) határozattal megerősíti a természetes
személy jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálat végzésére jogosító kamarai tagsági jogviszonyát, ha a nyilatkozat(ok) azt jogilag lehetővé teszik, ellenkező esetben
b) határozatban felszólítja a kamarai tag
könyvvizsgálót jogviszonyának (jogviszonyainak) 30 napon belül történő megszüntetésére
vagy a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének
kezdeményezésére.
65 Ha a kamarai tag könyvvizsgáló az alapszabály 62. és/vagy 63. pontjában foglaltakat
nem teljesíti, a kamara felvételi bizottsága a
kkt 30. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
hivatalból megállapítja tagsági viszonyának
megszűnését.
66. Az alapszabály 58–65. pontjaiban foglalt
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni
arra az esetre is, ha a szünetelő kamarai tag – a
kkt 29. §-a szerinti eljárásban – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
engedélyezése iránt kérelmet nyújt be.
c) Ezen szabályokkal kapcsolatban a
kamara felvételi szabályzata a következő rendelkezéseket tartalmazza:
13. Munkáltatón (foglalkoztatón) azt a
személyt kell érteni, akit jogszabály, alapítói
okirat, a gazdálkodó szervezet (szervezet) belső
szabályzata a munkaviszony, alkalmazási jogviszony létesítésének jogával felruház.
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14. A munkáltató (foglalkoztató) nyilatkozata akkor fogadható el, ha
a) az tartalmazza a kérelmező személyi adatait a felvételi kérelemben foglaltakkal megegyezően,
b) az tartalmazza a természetes személy
munka-, alkalmazási szerződés szerinti beosztását és munkakörének rövid ismertetését,
c) annak időbeli hatálya megegyezik a munka-, az alkalmazási szerződés időbeli hatályával,
d) az a természetes személy jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét időben nem korlátozza (például nem
tartalmaz olyan kikötéseket: csak munkaidőn
kívül vagy csak munkaszüneti napokon, vagy
csak szabadsága terhére, vagy előzetes bejelentés alapján),
e) abban a munkáltató kötelezettséget vállal
arra, hogy a munkavállalóval kötött munka-,
alkalmazási szerződésben meghatározott jogok
és kötelezettségek érvényesítésével nem akadályozza a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátását,
f) abban a munkáltató lehetővé teszi a nyilatkozattal kapcsolatos egyeztetéseket a nyilatkozat aláírója és a kamara felvételi bizottsága
között,
g) a nyilatkozatot a gazdálkodó szervezet
(szervezet) részéről a felvételi szabályzat 11.
pontja szerint jogosult személy írta alá,
h) a felvételi kérelem benyújtása és a nyilatkozat aláírása között eltelt idő nem több 15
napnál.
30. A felvételi bizottság az alapszabály 64.
pontja szerint lefolytatott eljárás során hozott
érdemi határozatát testületi ülésen, tárgyaláson
kívül hozza meg. A felvételi bizottság – illetve
másodfokon a kamara elnökségének – eljárására a jelen szabályzat III./2. és III./3. fejezetében rögzítettek megfelelően irányadók.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ismertetett rendelkezésekhez nem tartozik
átmeneti rendelkezés, ezért azon kamarai tag könyvvizsgálók, akik a korábbi szabályok alapján megengedett,
de az új szabályok alapján csak külön
kérelemre engedélyezhető státusban
állnak, haladéktalanul – de legkésőbb
2008. február 29-ig – tegyék meg bejelentésüket.
DR. LUKÁCS JÁNOS,
a z MKV K el nö ke

VÁLTOZOTT A SZABÁLYOZÁS

A könyvvizsgáló cégek által
A korábban megjelölt tevékenységek TEÁOR szerinti átsorolásához
szeretnénk segítséget nyújtani a könyvvizsgálóknak, többek között
a – nem kötelező ajánlásként figyelembe veendő – fordítókulcs
közreadásával.
A 2007. DECEMBER 31-ÉIG HATÁLYOS
SZABÁLYOK
Az 1997. évi LV. törvény (korábbi kkt)
19. § a) pontja alapján – a függetlenségi szabályok betartása esetén is – a könyvvizsgáló társaságok csak olyan tevékenységet szerepeltethettek tevékenységi körükként, amelyek a 26. és
27. §-okban szerepeltek, azaz az új terminológia szerint csak szakmai szolgáltatásokat nyújthattak. Ennek „kibővítésére” a kamara megjelentetett egy olyan TEÁOR ’03 listát, amely a
könyvvizsgálathoz szorosan kapcsolódó, egyéb
tevékenységeket is szerepeltette, mint végezhető tevékenységek.
Ez a 2007. december 31-ig hatályos iránymutatás a könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódóan, üzletszerűen végezhető tevékenységekről
a TEÁOR ’03 alapján a következő volt:
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Kizárólag:
Saját ingatlan hasznosítása (70.20.12)
70.31 Ingatlanügynöki tevékenység
Kizárólag:
Ingatlan-értékbecslés (70.31.15)
71.10 Gépkocsi-kölcsönzés
71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése
72.10 Hardver-szaktanácsadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.30 Adatfeldolgozás
Kizárólag:
Számítógép-üzemeltetés (72.30.10)
Adatfeldolgozás, táblázatkészítés (72.30.21)
Adatrögzítés (72.30.22)
Egyéb számítógépes feldolgozás (72.30.24)
72.40 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás
Kizárólag:
Egyéb adatbázis szolgáltatás (72.40.13)

72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység
Beleértve:
Könyvvizsgálat (74.12.11)
Beszámoló felülvizsgálata (74.12.12)
Számviteli jelentés összeállítása (74.12.13)
Egyéb számviteli szolgáltatás (74.12.14)
Könyvelés (74.12.20)
Adótanácsadás (74.12.30)
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
Kizárólag:
Ingatlanbecslésnél, vagyonértékelésnél
Műszaki szakértés, tanácsadás (74.20.31)
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
Kizárólag:
Hitelminősítés (74.87.11.0)
Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés; ebből értékbecslés (74.87.14.0)
Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés (74.87.16.5)
Egyéb gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés (74.87.16.9)
80.42 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb
oktatás
A 2008. JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS
SZABÁLYOK
2006. július 1-jétől már nem kötelező szerepeltetni a társaság teljes tevékenységi körét
a cégjegyzékben (társasági szerződésben, alapító okiratban stb.). De például az APEH felé
történő adatszolgáltatás során továbbra is meg
kell adni a teljes tevékenységi kört. (Számlázás során azonban továbbra is az SZJ ’03
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végezhető tevékenységek
alapján kell besorolni a nyújtott szolgáltatásokat.)
A 2007. évi LXXV. törvény (kkt) más megközelítésben szabályozza a végezhető tevékenységek körét, mint a korábbi kkt. A kkt
38. §-a utolsó mondata szerint „A könyvvizsgáló cég folytathat minden olyan egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik a törvény, a kamara
alapszabálya, valamint etikai szabályzata rendelkezéseibe.” A kkt szerint a könyvvizsgáló cég
nem végezhet olyan tevékenységet, amely
akadályozná a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában
[35. § f) pont], és amely összeegyeztethetetlen a könyvvizsgálói tevékenységgel (53. §),
azaz amely csorbítja, vagy csorbíthatja feddhetetlenségét, objektivitását, függetlenségét
vagy a szakma jó hírnevét, valamint olyan
tevékenység sem végezhető, amelynek hatására a könyvvizsgáló cég nem képes a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet megfelelően ellátni. A kkt 54.
§-ának (4) bekezdése szerint „A kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég nem fizethet jutalékot üzletszerzésért, és nem kaphat jutalékot
azért, hogy harmadik félnek ügyfelet ajánljon.”
Ezért ügynöki jellegű tevékenység (kivéve az
ingatlanügynöki tevékenység alá besorolt in-

gatlan-értékbecslést) a könyvvizsgáló cég tevékenységi körében nem szerepelhet.
A kamara etikai szabályzatának B.1.2. pont
(4) bekezdése szerint „A könyvvizsgáló cégek
esetében a jogszabályok, az alapszabály, az etikai
szabályzat és az IFAC könyvvizsgálói etikai kódexe
alapján egyedileg kell mérlegelni, hogy a könyvvizsgáló cég jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat melletti egyéb tevékenysége összeegyeztethető-e a könyvvizsgálattal.”
E körben is ki kell emelnünk, hogy a kkt 2. §
14. pontja alapján az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló is könyvvizsgáló cégnek minősül (egyéni vállalkozói tevékenysége vonatkozásában),
mivel a Ptk. szerint gazdálkodó szervezet.
Mindebből következően a végezhető tevékenységek körére tételes felsorolás nem adható, lévén az, hogy az adott tevékenység ténylegesen gyakorolható-e, jórészt a tevékenység
végzésének jellegétől, az egyéb körülményektől
függ. (Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a könyvvizsgáló cég bármilyen tevékenységből elért nettó árbevétele 0,7 százalékát kamarai hozzájárulási díjként a kamarának meg kell fizetni, az alapszabály
190. pontja alapján.)
Mindezzel együtt a könyvvizsgáló cégek társasági szerződésének (alapszabályának stb.)
módosítása során szükség lehet az egyes, 2007.

december 31-ét megelőzően végzett tevékenységek átsorolására, mivel 2008. január 1-jétől a
tevékenységi köröket már nem a TEÁOR ’03,
hanem az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK-rendelete szerint kell megjelölni. Ezen új tevékenységi jegyzéket nevezik
röviden TEÁOR ’08-nak. Az egyes tevékenységek átsorolásáról a gazdasági tevékenységek
egységes ágazati osztályozási rendszeréről kiadott TEÁOR’03 és TEÁOR’08 közötti fordítókulcsról szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH-közlemény rendelkezik.
A korábban megjelölt tevékenységek átsorolásához szeretnénk segítséget nyújtani a következő – nem kötelező ajánlásként figyelembe
veendő – fordítókulcs közreadásával. Az átsorolásnál figyelembe vettük a 2007. december
31-ig hatályos TEÁOR ’03 listában megjelölt
tevékenységeket. Az átsorolás igazodik ahhoz,
hogy az osztályozási rend és a közzétett fordítókulcs is csak 4 számjegy mélységben sorolja
be az adott tevékenységet, ezért a következő
besorolás is csak ilyen mélységű.
Felhívjuk azonban a figyelmet a következőkre: az ismertetett lista nem jelenti azt,
hogy csak ezek a tevékenységek volnának
végezhetők egy könyvvizsgáló cég által és
azt sem, hogy ezen tevékenységek végzése
során ne merülhetne fel olyan körülmény,
amely az adott tevékenység gyakorlását
összeférhetetlenné tenné a könyvvizsgálói
tevékenység végzésével.
D R . G A R A J S Z K I Z O LTÁ N

TEVÉKENYSÉG BESOROLÁSA A TEÁOR ’03 ALAPJÁN

TEVÉKENYSÉG BESOROLÁSA A TEÁOR ’08 ALAPJÁN

7020
7031
7110
7133
7210
7222
7222
7230
7230
7240
7240
7260
7412
7414
7414
7414
7420
7420
7485
7485
7485
7485
7487
7487

6820
6831
7711
7733
6202
6202
6209
6203
6311
5819
6201
6209
6920
7022
7490
8560
7112
7490
7430
8211
8219
8299
8230
8299

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
Gépkocsikölcsönzés
Irodagép, számítógép kölcsönzése
Hardver-szaktanácsadás
Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozás
Adatbázis-szolgáltatás, online kiadás
Adatbázis-szolgáltatás, online kiadás
Egyéb számítástechnikai tevékenység
Számviteli, adószakértői tevékenység
Üzletviteli tanácsadás
Üzletviteli tanácsadás
Üzletviteli tanácsadás
Mérnöki tevékenység, tanácsadás
Mérnöki tevékenység, tanácsadás
Titkári, fordítói tevékenység
Titkári, fordítói tevékenység
Titkári, fordítói tevékenység
Titkári, fordítói tevékenység
Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
Személygépjármű kölcsönzése
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Információtechnológiai szaktanácsadás
Információtechnológiai szaktanácsadás
Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
Számítógép-üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Egyéb kiadói tevékenység
Számítógépes programozás
Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Oktatást kiegészítő tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Fordítás, tolmácsolás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ
ADOMÁNYOZÁSÁRA
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése 2004. december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával Dr.
BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJAT (a 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 szakma 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 figyelembevételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit a 2008. évben méltónak tartanak az ÉLETMŰDÍJRA.
A javaslatot kérjük 2008. 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.
AZ MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETE

MELLÉKLET
(A JAVASLATOT NYOMTATOTT FORMÁBAN KÉRJÜK ELKÉSZÍTENI)

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: ………………….............................………………

A 2004-ben elnökségi határozattal alapított és
2005. évtől kezdődően adományozott Dr. Bartók
Nagy András Életműdíjjal kapcsolatos feladatokat egy 5 főből álló díjazó testület látja el. A
testület tagjait a kamara elnöke kéri fel.
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Dr. Eperjesi Ferenc
a díjazó testület új elnöke
A díjazó testület elnöke, Fekete Imréné a könyvvizsgálói közfelügyeleti bizottsági tagsága mi-

………………………..................…………..
aláírás
att lemondott és lemondását a kamara elnöke
elfogadta.
A kamara elnöke dr. Eperjesi Ferenc nemzetközi
alelnököt kérte fel a testület elnökének.

