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Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA L APJA  • 8.  évfolyam 3.  szám

A J Á N LÓ
Áfatörvény
A kamara felhívja a 
figyelmet az új áfatörvény 
azon rendelkezésére, 
amely a könyvvizsgálati, 
könyvelői munkák 
áfakezelését módosította.

A könyvvizsgáló
kérdez, a szakértői 
bizottság válaszol
Rendszeresen közöljük 
a szakértői bizottsághoz 
érkezett, közérdeklődésre 
számot tartó kérdéseket
és az azokra adott 
válaszokat.

Pályázat
A minőség-ellenőrzési 
bizottság pályázatot 
hirdet a minőség-ellenőri 
névsorba történő felvételre. 
Jelentkezési határidő: 
2008. április 30.

Nemzeti
könyvvizsgálati
standardok
Márciusi számunkban
a 330-as és az 1-es standard 
változásait ismertetjük.
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■ Nem közvetlenül a könyvvizsgálattal függ 
össze, de a legtöbb könyvvizsgálót érinti az 
adóbevallások „kockázata”. Mindazok, akik 
a könyvvizsgálat mellett könyveléssel, adóta-
nácsadással is foglalkoznak, az APEH által be-
vezetett regisztrációs rendszer óta új helyzetbe 
kerültek. Természetesen az minden fél számára 
előnyös, hogy az adóbevallásokkal kapcsolatos 
ügyintézést, egyeztetést nem a könyveléshez, 
adózáshoz nem értő adóalanynak kell lefolytat-
nia, hanem az épp ebből a célból igénybe vett 
könyvelőjének, adószakértőjének. Az APEH en-
nek keretében azonban bevezetett egy olyan új 
gyakorlatot, hogy a bevallásokkal kapcsolatos 
mulasztások, hibák miatt kiszabható „mulasz-
tási bírságot” nem az adóalanyra, hanem a 
hibát ténylegesen elkövetőre, a bevallást készí-
tőre szabja ki.

Korábban, illetve jelenleg is azok esetében, 
akik nem regisztráltatták magukat az adóható-
ságnál, az esetleges mulasztási bírságot az APEH 
az adóalanyra vetette ki. Ez az adóalany számára 
bírság, de amennyiben a hibát nem ő követte el, 
hanem az adóbevallást készítő, úgy ez azt jelen-
tette, hogy aki hibázott, az ezzel kárt okozott 
neki. A kár maga a bírság, és az ezzel esetleg 
együtt járó, késedelmesen befizetett adó utáni 
késedelmi pótlék. Ezt a szakmai felelősségbizto-
sítások biztosítói − mint az adóbevallást készí-
tők által ügyfeleiknek okozott kárt − általában 
megtérítették. Nem térítették a biztosítók magát 
az elmaradt adót. Hiszen az nem volt az ügy-
fél kára, az adót eredetileg is meg kellett volna 
fizetnie, tehát eredetileg is terhelte volna, csak 
most később, és a késedelmi pótlékot leszámít-
va ugyanannyit kellett befizetni.

Felmerült néhány esetben egyéb, magát az 
adót illető kárigény is. Ez leggyakrabban a hibás 
besorolás (például: eva) kapcsán keletkező adó-
hiánnyal függött össze. Ilyenkor a problémát az 
okozza, hogy a bizonylatokat nem teszik el, s 

így nem tudják az adót megfelelő elszámoláson 
alapulóan kiszámítani, az indokoltnál több lesz 
az adó. De az is előfordult, hogy az adózó azt 
vetette fel, hogy ha tisztában van a valódi adó-
kötelezettségével, más gazdasági döntést hozott 
volna, például nem annyi osztalékot vesz fel. Ezek 
rendszerszerűen még nem tisztázott követelések, 
csak egyedi megközelítések vannak, így a kár-
térítés is egyedi elbírálást igényel. Ezt nehezíti, 
hogy nincs kialakult bírósági gyakorlat.

Az APEH-regisztráció kapcsán azonban új hely-
zet állt elő. Az adóalanyt, az adóbevallást készítő 
ügyfelét ért károk továbbra is a felelősségbizto-
sítás fedezetébe tartoznak. Sőt ezek – az előző-
ekben példaszerűen említett és hasonló esetek-
ben – még tovább komplikálódhatnak. Esetleg a 
könyvvizsgálói felelősség is felvetődhet.

Azok esetében, akik regisztráltatták magukat 
ügyfeleik adóügyintézéséhez az APEH közvetle-
nül a bevallást készítőt bírságolja meg hiba, mu-
lasztás esetén. A logika a hibát elkövető bünte-
tését, „nevelését” célozza.

Ez azonban nem „másnak okozott kár”. A fe-
lelősségbiztosítás csak másnak okozott − és még 
egyéb feltételeknek is megfelelő − károkat térít 
meg. A saját magunknak okozott kár eleve és 
elméletileg sem felelősségbiztosítás tárgya, de a 
félreértések elkerülése érdekében a biztosítások 
többsége ezt külön ki is zárja. Ez olyasmi, mint 
a gépjármű felelősségbiztosítás és a casco közti 
különbség. Ott is ugyanolyan baleset esetén a 
másnak okozott kárt téríti a felelősségbiztosítás, 
míg a saját kárra külön, másfajta biztosítást kell 
kötni. Esetünkben ez egy pénzügyi veszteségre 
szóló különleges fedezet.

A biztosítókkal kidolgoztuk az erre vonatkozó 
megoldást, és a felelősségbiztosítás kiegészítője-
ként meg lehet ezt is kötni. Többféle megoldás 
áll rendelkezésre, különböző biztosítási (térítési) 
összegekkel, különböző díjakkal.

A felelősségbiztosítás 
változásai, ügyfélkapu
Januári Hírlevelünkben a szakmai felelősségbiztosítás szabályok miatti 
változását ismertettük. A szakmai felelősségbiztosítás azonban
a kamarai törvényből eredő változásokon kívül egyéb okokból is változik.

(Folytatás a 7. oldalon.)
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Vállalhat-e megbízást
a könyvvizsgáló korábbi 

munkáltatójánál? 

•A gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény 41. § (5) be-
kezdése, valamint a Könyvvizsgá-
lói Kamara etikai szabályzatának 
összeférhetetlenségre vonatkozó 

pontja szerint a könyvvizsgáló 
korábbi munkáltatójánál, megbí-
zójánál a jogviszony megszűnését 
követő 3 éven belül nem vállalhat 
könyvvizsgálói megbízást.

(5) Nem lehet könyvvizsgáló a gaz-
dasági társaság alapítója, illetve tagja 
(részvényese). Nem választható könyv-
vizsgálóvá a társaság vezető tisztségvise-
lője, felügyelőbizottsági tagja, valamint 

ezen személyek közeli hozzátartozója 
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa, to-
vábbá a társaság munkavállalója, e 
jogviszonya, illetve minősége fennállta 
idején, valamint annak megszűnésétől 
számított három évig.

Milyen esetben jelentkezik 
ismételt közzétételi 

kötelezettség? 

•Ismételt közzétételi kötelezett-
ségre akkor van szükség, ha a 
feltárt hibák a megbízható, valós 
képet is lényegesen befolyásolják, 
azaz a saját tőkére gyakorolt hatá-

suk jelentős. [A számviteli törvény 
3. § (1) bekezdés 5. pontja szerint] 

Megbízható és valós képet lé-
nyegesen befolyásoló hiba: ha a 
jelentős összegű hibák és hibahatá-
sok összevont értéke a saját tőke 
értékét lényegesen − a számviteli 
politikában meghatározott módon 
és mértékben − megváltoztatja, és 
ezért a már közzétett − a vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetre 
vonatkozó − adatok megtévesztők. 
Minden esetben a megbízható és 
valós képet lényegesen befolyásoló 
hibának kell tekinteni, ha a megál-
lapítások következtében a hiba fel-
tárásának évét megelőző üzleti év 
mérlegében kimutatott saját tőke 
legalább 20 százalékkal változik 
(nő vagy csökken).

TEVÉKENYSÉG BESOROLÁSA A TEÁOR ’03 ALAPJÁN TEVÉKENYSÉG BESOROLÁSA A TEÁOR ’08 ALAPJÁN

80.42  Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás 85.32 Szakmai középfokú oktatás
80.42 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás 85.51 Sport, szabadidős képzés
80.42 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás 85.52 Kulturális képzés
80.42 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
A könyvvizsgáló cégek által végezhető tevékenységek jegyzéke a TEÁOR ’08 alapján megtekinthető a kamara honlapján az Általános infor-
mációk / TEÁOR számok fülben.

TEÁOR
A Hírlevél előző számában megjelent TEÁOR-jegyzékből kimaradt:

A könyvvizsgáló kérdez,  a szakértői bizottság válaszol
A felhívásunkra érkezett olvasói felvetéseket a szakértői bi-

zottság megtárgyalta. A közérdeklődésre számot tartó kérdéseket és 
válaszokat rendszeresen közöljük. Továbbra is várjuk a szabályza-
tokkal, számvitellel, adózással és könyvvizsgálattal kapcsolatos ész-
revételeiket, javaslataikat, kérdéseiket a szakertoi@mkvk.hu email-
címre.

Tisztelt Könyvvizsgáló és Könyvelő Kollégák!
Kedves Kamarai Tagok!

Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmüket a 2007. évi 
CXXVII. számú, az általános forgalmi adóról szóló törvény (a to-
vábbiakban: új áfatörvény) egy rendelkezésére, amely 2008. január 
1-jei hatállyal a könyvvizsgálati, könyvelői munkák áfakezelését, 
pontosabban az alkalmazandó teljesítési időpontot és az adófize-
tési kötelezettség keletkezését módosította.

Az új áfa törvény 58. §-ának (1) bekezdése alapján „szolgálta-
tás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határo-
zott idejű elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték 
megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy ese-
dékesség vonatkozik”.

A könyvvizsgálati és könyvelői feladatok jellemzően részletfize-
tés vagy határozott idejű elszámolás alá esnek, azaz a díj fizetése 
a könyvvizsgálatnál az elvégzett munkaszakaszoknak megfelelően, 
a könyvelésnél pedig általában havonkénti elszámolásban történik. 
2008-tól az ilyen szolgáltatások számlázásakor a fenti szabályt kell 
alkalmazni, azaz a könyvvizsgálat és könyvelés díjának kiszámlá-
zásakor a teljesítés napja megegyezik a fizetési határidővel.

A gyakorlatban ez a következőket jelenti. 

A szakaszokra bontott könyvvizsgálati munkák esetében az egyes 
szakaszokról szóló részletfizetés alá eső tételek teljesítési időpont-
ja a részletfizetés esedékessége lesz; például ha az elővizsgálatról 
kiállított január végén befejezett munkák részletfizetésének az ese-
dékessége február 15-e, akkor ez utóbbi időpontot kell teljesítési 
időpontnak tekinteni és a számlában ekként feltüntetni.

A könyvelés esetében a havi elszámolású munkák áfabeli meg-
ítélése hasonló; azaz ha a január havi könyvelési munka kiszám-
lázásakor a fizetés esedékessége február 15-e, akkor ez lesz a tel-
jesítési időpont. 

Ezúton szeretnénk felhívni továbbá a figyelmet, hogy az új 
áfatörvénynek a számla adattartalmára vonatkozó 169. §-a g) 
pontja alapján, a fenti szolgáltatásokról szóló számlában a számla 
kibocsátásának dátuma mellett, a fizetési határidővel megegyező 
teljesítési időpontot is fel kell tüntetni.

Reméljük, hogy a felhívásban foglaltak segítségül szolgálnak 
az új áfatörvény szabályainak saját szakmánk területén való he-
lyes alkalmazásához.

Jó munkát kívánva,
üdvözlettel,

Magyar Könyvvizsgáló Kamara
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RENDKÍVÜLI VÁLASZTÁSI KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATAI (2008. FEBRUÁR 2.)

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2008. FEBRUÁR 22.)

1/2008. (02. 2.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés megtárgyalta és a módosítá-
sokkal együtt 86 igen szavazattal 1 tartózkodással 
elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara sza-
bályzatát a pénzmosás és a terrorizmus fi nanszíro-
zása megelőzésére és megakadályozására szolgáló 
könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzésé-
ről.

2/2008. (02. 2.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés megtárgyalta és a módosítások-
kal együtt 82 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartóz-
kodással elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara minőség-ellenőrzési bizottságának szervezeti 
és működési szabályzatát.

3/2008. (02. 2.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyv-
vizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgá-
lói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 
alapján és az alapszabályban meghatározott bizott-
ságok tagjainak a megválasztása (lásd a táblázatot).

D R .  L U K Á C S  J Á N O S ,

az MKVK elnöke

11. számú (2008. 02. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge két tartózkodással elfogadta, hogy az aktív 
kamarai tag könyvvizsgáló másodlagos státusa 
[kkt 11. § (2) bekezdés] akkor hagyható jóvá, 
ha a könyvvizsgáló a másodlagos státusban a 
munkavégzés alól felmentett vagy a munka-
viszonya nem teljes munkaidőre (napi 8 óra) 
szól, munkaszerződése kötetlen munkaidőt 
tartalmaz, a rendkívüli munkavégzésre köte-
lezés kizárt és nincs a munkavállalónak cég-
képviseleti jogosultsága.

12. számú (2008. 02. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és a módosításokkal együtt 
két tartózkodással jóváhagyta a különbözeti 
vizsgaszabályzatot, és felkérte az oktatási bi-
zottságot, hogy dolgozza ki és folyamatosan 
aktualizálja az irodalomjegyzéket.

13. számú (2008. 02. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta két ide-
iglenes munkabizottság létrehozását, tagjaira a 
területi szervezetek adnak javaslatot.
1.  A könyvvizsgálói díjtételek irányelveit ki-

dolgozó bizottság.

2.  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabá-
lyának átdolgozására létrehívott bizottság.

14. számú (2008. 02. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és a módosításokkal együtt 
egyhangúlag jóváhagyta az elnökség 2008. I. 
félévi munkaprogramját.

15. számú (2008. 02. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge az etikai bizottság EB-21/2007. számú ha-
tározata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta 
és az I. fokon eljárt bizottság határozatát egy-
hangúlag megváltoztatta.

16. számú (2008. 02. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge az etikai bizottság EB-35/2007. számú ha-
tározata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta 
és az I. fokon eljárt bizottság határozatát egy-
hangúlag megváltoztatta.

17. számú (2008. 02. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet ingat-
lanvásárlásáról készített előterjesztést, a vételár 

kiegyenlítéséhez 3 000 000 Ft kölcsönfelvételt 
a kamara központi forrásából engedélyezi.
18. számú (2008. 02. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag elfogadta, hogy a FEE munkabi-
zottságaiba – az eddigi képviselők tevékeny-
ségét megköszönve – a költségtakarékosság 
elvét szem előtt tartva, a Visegrádi Országok-
kal közösen tervezünk képviselőket küldeni. 
A Visegrádi Négyekkel a tavalyi év során már 
felvettük a kapcsolatot a közös képviselők de-
legálásával kapcsolatosan, és mind a három 
ország elvi beleegyezését adta. A Visegrádi 
Négyek következő találkozójára 2008. június 
12−14. között kerül sor Prágában, ahol a kö-
zös jelöltállításról döntést hozunk. Addig is a 
jelenlegi képviselők feladatkörét a szakmai al-
elnök veszi át. A változásról természetesen a 
FEE-t is haladéktalanul informálni kell.

19. számú (2008. 02. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
öt nem szavazattal elfogadta, hogy a kamara 
könyvvizsgálójának választására nyílt pályáza-
tot kell hirdetni. 

 D R .  L U K Á C S  J Á N O S ,

 az  MKVK elnöke

Szakértői bizottság
Fridrich Péter1. 
Kállay Ferenc2. 
dr. Matukovics Gábor3. 
Fejes Etelka4. 
dr. Gál Jolán5. 
Kristóf Jánosné6. 

Oktatási bizottság
dr. Bíró Tibor1. 
Bogár Péter2. 
Buturácz Antal3. 
Stamler Jánosné4. 
Jacsmenik Gyula5. 
dr. Borda Józsefné6. 

 Dr. Rabóczki Mária

IDEIGLENES VÁLASZTÁSI VÉGEREDMÉNY

Minőség-ellenőrzési 
bizottság

Puskás István1. 
Balázsné Szabó Zsuzsanna2. 
Bíróné Zeller Judit3. 
Munkácsi Márta4. 
Vida Tibor5. 
Beszeda István6. 
Rédei Emese7. 

Felvételi bizottság
Szabó Anna1. 
Tölgyes András2. 
Grósz Józsefné3. 
dr. Somogyi Zoltán4. 
Bíró Jánosné5. 
Bárány Terézia6. 

Fegyelmi bizottság
dr. Borzi Miklós1. 
Bohus Zoltánné2. 
Antal Iván3. 
Vesztergom Lajosné4. 
Torma József5. 

Ellenőrző bizottság
dr. Horváth József1. 
Csécsei János2. 
Hegedűs Mihály3. 
dr. Peszeki László4. 
Kontos József5. 

(A végleges választási eredményeket következő számunkban közöljük − a szerk.)
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I. Január 11. (péntek)

1. A minőség-ellenőrzési bizottság szervezeti és 
működési szabályzatának korrekciója 

2. Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és 
vizsgaszabályzat 

3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzésére és megakadályozására szolgáló 
könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzé-
séről szóló szabályzat 

4. Előterjesztés az OKKT tagjaira
5. A könyvvizsgálói igazolvány és szárazbélyegző 

cseréjével kapcsolatos elképzelések
6. Előterjesztés a kamarai tagság és nyilvántartás-

ból való saját kérésre történő törlésre 
7. Beérkezett főtitkári pályázatok áttekintése, eset-

leges meghallgatások
8. Egyebek

– 2008. február 2-i küldöttgyűlés előkészü-
letei

– Úti jelentések

II. Február 2. (szombat)

1. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére 
és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói 
tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló sza-
bályzatának módosítása 

2. Mintaszabályzat a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályo-
zásáról szóló szabályzat elkészítéséhez 

3. A könyvvizsgáló által végezhető tevékenységek 
TEÁOR szerinti átsorolása

4. Főtitkár kinevezése

III. Február 22. (péntek)

1. Február 2-i küldöttgyűlés tapasztalatai, bizott-
sági elnökök bemutatása
Beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt 
időszak tevékenységéről

2. Másodlagos státuszuk alóli felmentésekkel 
kapcsolatos problémák  

3. Javaslatok a minőség-ellenőrzési bizottság ké-
zikönyvének kialakításához

4. Különbözeti vizsgaszabályzat  
5. Bizottságok felállítása (könyvvizsgálat díjazá-

sának minimuma, illetve alapszabály-módosí-
tási javaslatok)

6. Tájékoztató a pénzmosás megelőzéséről szóló 
mintaszabályzattal kapcsolatosan 

7. A 2008. I. félévi munkaterv  
8. Etikai fellebbezések elbírálása  
9. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

szervezet irodavásárlásáról 
10. Egyebek

IV. Március 28. (péntek)

1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt 
időszak tevékenységéről

2. Előterjesztés a könyvvizsgálók szakértői mű-
ködésével kapcsolatos kormányrendelet mó-
dosításáról

3. A kamara 2007. évi pénzügyi beszámolója  
a) Beszámoló a kamara 2007. évi pénzügyi ter-
vének végrehajtásáról
b) A kamara 2007. évi számviteli beszámolója 

4. Előterjesztés a helyi szervezetek tervével kiegé-
szített, összesített 2008. évi pénzügyi tervről 

5. Előterjesztés a 2008. évi kötelező adatszol-
gáltatásról 

6. Tájékoztató az Oktatási Központ Kft. 2007. évi 
gazdálkodásáról és a 2008. évi célkitűzéseiről 

7. Tájékoztató az Alkusz Kft. 2007. évi gazdálko-
dásáról és a 2008. évi célkitűzéseiről 

8. Előterjesztés a XVI. Országos Könyvvizsgá-
lói Konferencia címére, a szekciók témáira, a 
szekciók vezetőire  

9. Egyebek

V. Április 25. (péntek)
A helyi szervezetek elnökeivel kibővített

elnökségi ülés

1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt 
időszak tevékenységéről

2. A május 17-i küldöttgyűlés napirendi pontjai-
nak megtárgyalása  

3. Az elnök, az alelnökök, a fegyelmi megbízott 
és a bizottsági elnökök beszámolója, jelentése 
a kamara 2007. évi tevékenységéről

4. Alapszabály-módosító javaslatok véglegesí-
tése

5. Előterjesztés a 2008. évi kötelező szakmai to-
vábbképzések témáira

6. Egyeztető testület és jogsegélyszolgálat
7. Könyvvizsgáló-pályázat elbírálása
8. Új igazolvány és elektronikus aláírás
9. Minőség-ellenőrzés kézikönyve
10. Nemzetközi szerződéseink 
11. Egyebek

VI. Június 20−21. (péntek−szombat)
Kihelyezett, kibővített elnökségi ülés

Nyíregyházán

1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt 
időszak tevékenységéről

2. A küldöttgyűlés tapasztalatainak értékelése, a 
tennivalók meghatározása 

3. Tájékoztató a kamara 2008. I. negyedéves 
gazdálkodásáról  

4. A 2009. évi pénzügyi terv irányelvei, főbb ke-
retszámok meghatározása  

5. Előterjesztés a 2008. évi kötelező szakmai to-
vábbképzések lebonyolításáról  

6. Beszámoló a Visegrádi Négyek prágai találko-
zójáról, a FEE és az IFAC ügyeiről 

7. Bizottsági elnökök beszámolója
8. Tagozatok vezetőinek beszámolója
 9. Tájékoztató a honlap és az informatikai rend-

szer fejlesztésének eredményeiről
10. Tájékoztató az OKKT, az OSZB és a Magyar 

Számviteli Standard Testület munkájáról
Az elnökség II. félévi munkaprogramja
Megjegyzés
Valamennyi ülésen napirendi pontként sze-

repelnek a tagfelvételi ügyek, valamint szükség 
szerint tájékoztató a kamara érdekkörébe tartozó 
eseményekről, jogalkotói munkáról.

D R .  L U K Á C S  J Á N O S , 

az MKVK elnöke

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

2008. I. FÉLÉVI MUNKAPROGRAMJA

H E L Y E S B Í T É S 
A Hírlevél előző számában a tagozatok vezetőség-

választásáról készített tájékoztatóban a pénz- és tőkepiaci tago-
zat alelnökének személye helytelenül lett közzétéve.

Helyesen: Alelnök: Balázs Árpád
 

A tévedésért szíves elnézésüket kérjük.
MKVK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA
Megjelenik: havonta

Felelős kiadó: Bősze András főtitkár • 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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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlé-
se által elfogadott minőség-ellenőrzési szervezeti 
és működési szabályzat 40−51. pontjai alapján a 
minőség-ellenőrzési bizottság 

pályázatot ír ki a minőség-ellenőri 
névsorba történő felvételre.

A minőségellenőrök feladatait a minőség-ellenőr-
zési szervezeti és működési szabályzat, valamint 
a minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyv ha-
tározza meg, a pályázók körére vonatkozó kor-
látozásokat a kamara alapszabálya tartalmazza 
(421. pont).

Pályázati feltételek: 
❶ Aktív MKVK-tagság. 
❷ Legalább hatéves igazolt szakmai gyakorlat.
❸ A pályázat benyújtását megelőző hat év alatt 

legalább 30, a magyar számviteli törvény szerint 
készített vagy a nemzetközi pénzügyi beszámo-
lási standardok (IFRS-ek) szerint készített konszo-
lidációs adatszolgáltatás könyvvizsgálatát végezte 
könyvvizsgálóként. (Referencialista szükséges.)

❹ A pályázó rendelkezik olyan hordozható szá-
mítógéppel, amelyen a minőség-ellenőrzést támo-
gató szoftver futtatható.

❺ A legutóbbi minőség-ellenőrzéssel összefüg-
gésben nem került sor intézkedések alkalmazására, 
illetve „Megfelelt” eredmény elérése.

❻ A leendő minőségellenőr rendelkezik alap-
vető informatikai (felhasználói számítógépes) is-
meretekkel és rendelkezik e-mail címmel.

❼ A minőségellenőrök számára évente szervezett 
továbbképzésen való részvétel vállalása.

❽ A pályázásnál előnyt jelent, ha a pályázó: 
hat év alatt legalább kettő, IFRS-szabványok • 

szerint készített beszámoló könyvvizsgálatában is részt 
vett, vagy anyavállalat számára készített konszolidációs 
adatszolgáltatás vizsgálatában is közreműködött,

szakmai idegen nyelv ismeretével rendelkezik,• 
speciális minősítéssel rendelkezik.• 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
szakmai önéletrajzát, könyvvizsgálói szakmai 
tevékenységének összefoglalását, referenciáit, 
nyelvismeretének igazolását (ennek igazolására 
elfogadható a jelentkező nyilatkozata is). 

Nem vehet részt a pályázaton az, aki ellen fe-
gyelmi eljárás van folyamatban, vagy aki az el-
múlt hat éven belül fegyelmi eljárásban fegyelmi 
büntetést vagy fi gyelmeztetést kapott.

A pályázatokat az MKVK minőség-ellenőrzési 
bizottságához kell eljuttatni, postai úton. 

Levélcím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara
  Minőség-ellenőrzési Bizottsága
  1373 Budapest 5, Postafi ók 587.
A borítékon kérjük feltüntetni:  

  Minőség-ellenőri pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. 
április 30.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pá-
lyázatokat a benyújtási határidő után 30 napon 
belül a bizottság bírálja el, majd erről 15 napon 
belül tájékoztatja a pályázókat. 

Amennyiben minőség-ellenőrzésre kerül sor 
[lásd következő szakasz c) pont], azt 2008. július 
31-ig a minőség-ellenőrzési bizottság tagjai vég-
zik el, a 2006–2007. üzleti évekre vonatkozóan.

Az 5. pontban foglalt feltételnek az alábbiak 
szerint lehet megfelelni.

a) Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó 
ügyféllel rendelkező pályázó esetében 2006, vagy 
2007. évben lefolytatott és „megfelelt” eredmény-
nyel zárult teljes körű minőség-ellenőrzés.

b) Nem közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó 
ügyféllel rendelkező pályázó esetében 2003−2007. 
években lefolytatott és „megfelelt” eredménnyel 
zárult teljes körű minőség-ellenőrzés.

c) Az előzőekben részletezett követelménynek 
való meg nem felelés esetén teljes körű minőség-
ellenőrzés vállalása. (Pályázatban kérjük, hogy 
ennek vállalására vonatkozó nyilatkozatukat is 
tegyék meg.)

A  M A G YA R  K Ö N Y V V I Z S G Á L Ó I  K A M A R A

Minőség-e l lenőr zés i  Bizot tsága

■ Felhívjuk a kamarai tag könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek szíves fi gyelmét arra, 
hogy a 2007. évi LXXV. törvény (kkt) – illet-
ve a törvényi szabályozással összefüggésben 
a kamara alapszabálya – 2008. január 1-jétől 
kezdődően bejelentési kötelezettséget ír elő a 
jogszabályi kötelezettségen alapuló, kkt 3. §-a 
(1) bekezdésének a) pontja szerinti könyvvizs-
gálói tevékenység ellátására irányuló megbízás 
(választott könyvvizsgálói tisztség) idő előtti 
megszüntetése kapcsán, az alábbiak szerint:

Kkt. 46. § (1) A kamarai tag könyvvizsgá-
ló, a könyvvizsgáló cég az ok megjelölésével közli 
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, ha 
megbízásának időtartama alatt visszahívták vagy 
lemondott.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgá-
ló cég– a külön jogszabály előírásainak fi gyelembevé-
telével – az ok megjelölésével közli

a) a megbízója tekintetében illetékes cégbíróság-
gal, amennyiben megbízásának időtartama alatt 
visszahívták vagy lemondott, ha a megbízója cégbí-
róságon bejegyzett,

b) a megbízója tekintetében illetékes egyéb ható-
sággal, amennyiben megbízásának időtartama alatt 
visszahívták vagy lemondott, ha a megbízója egyéb 
hatóságnál bejegyzett.

Alapszabály 160. A cégjegyzékben nyilvántar-
tott kamarai tag könyvvizsgáló az ok megjelölésével 
közli a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, 
ha megbízásának időtartama alatt visszahívták 
vagy lemondott [kkt 46. § (1)].

Alapszabály 161. Az alapítói okiratban kijelölt 
(választott), a cégjegyzékben nyilvántartott kamarai 
tag könyvvizsgáló az ok megjelölésével közli 

a) a megbízója tekintetében illetékes cégbíróság-
gal, amennyiben megbízásának időtartama alatt 
visszahívták vagy lemondott, ha a megbízója cégbí-
róságon bejegyzett,

b) a megbízója tekintetében illetékes egyéb ható-
sággal, amennyiben megbízásának időtartama alatt 
visszahívták vagy lemondott, ha a megbízója egyéb 
hatóságnál bejegyzett [kkt 46. § (2)].

Alapszabály 198. A könyvvizsgáló cég az alap-
szabály 144. és a 146., továbbá a 158. és a 160. 
pontjaiban foglalt előírásokat értelemszerűen alkal-
mazni köteles.

A teljesség kedvéért megjegyezni kívánjuk, 
hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
a választott könyvvizsgálói tisztség idő előtti 
megszűnésével, annak bejelentéssel összefüg-
gésben – a vállalkozó megbízó részére – a kö-
vetkezőket írja elő.

155/A. § (1) A 155. § (6) bekezdése szerinti 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megbízása 
csak megfelelő indok alapján mondható fel. A szám-
viteli vagy a könyvvizsgálati eljárások tekintetében 
fennálló véleményeltérés nem minősül megfelelő in-
doknak.

(2) A vállalkozó az ok megjelölésével közli a 
Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, ha a 
kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a 
megbízásának időtartama alatt lemondott, vagy ha 
a megbízást a vállalkozó felmondta.

Az előzőek kapcsán felhívjuk a fi gyel-
met arra, hogy a kamarai tag könyvvizs-
gáló, könyvvizsgáló cég részéről a bejelen-
tési kötelezettség elmaradása, késedelmes 
teljesítése adott esetben fegyelmi vétség-
nek minősülhet.

D R .  M A K A I  D Á N I E L

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a minőség-ellenőri névsorba történő felvételre

FIGYELEMFELHÍVÁS
a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló 
cég visszahívással, lemondással kapcsolatos 

bejelentési kötelezettségére
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DR. RIEB LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

Adószám: 18101326-2-42

Szja 1%-os rendelkezés kérése
Dr. Rieb László a Könyvvizsgálók Nyelvi Oktatásáért elnevezésű alapítványt a Fővárosi Bíróság 2000. december 6-án köz-
hasznú szervezetnek minősítette.
Az Alapítvány célja a könyvvizsgálók idegen nyelvi oktatásának korszerű biztosítása, illetve ennek támogatása különös 
tekintettel az alábbiakra:

◆  korszerű ösztöndíjrendszer létrehozása a könyvvizsgálók idegen nyelvi oktatásának segítése és ez által az euró-
pai könyvvizsgálói szervezetekkel való hatékonyabb együttműködés céljából,

◆  az idegen nyelv oktatásában részt vevő könyvvizsgálóknak az idegen nyelv behatóbb elsajátítását célzó külföl-
di utakon való részvételének támogatása.

Ezúton kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadójának 1 százalékával szíveskedjen támogatni a könyvvizsgálók érdekeit 
segítő alapítványunk céljainak megvalósítását.

Előre is köszönjük szíves támogatásukat. Makács Pálné,
 a kuratórium elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18101326-2-42
A kedvezményezett neve:

Dr. Rieb László Alapítvány a Könyvvizsgálók Nyelvi Oktatásáért

■ Hírlevelünk előző két számában röviden ismertettük annak a két ma-
gyar nemzeti könyvvizsgálati standardnak az elmúlt évi módosításait 
(a dokumentációval kapcsolatos 230-as és a könyvvizsgálat céljairól és 
általános alapelveiről szóló 200-as), amelyekről  a 2007. évi kötelező 
könyvvizsgálói szakmai továbbképzésen sajnálatos módon nem esett szó. 
(Emlékeztetőül a kötelező oktatási anyagban csak a csalással foglalkozó 
240-es, a vezetés nyilatkozatait taglaló 580-as és a jelentésről szól 700-as 
és 701-es standardok kerültek megtárgyalásra.) Most még két standard 
– a 330-as és az 1-es – változásainak lényegét emeljük ki.  

A 330-as témaszámú „A könyvvizsgáló által a becsült kockázatokra 
adott válaszként alkalmazott eljárások” elnevezésű standard változásait 
szeretnénk bemutatni, melyek elsősorban más standardok módosulása 
miatt következtek be.  

A beszámolási időszak zárásához kapcsolódó alapvető vizsgálati • 
eljárások végrehajtása során a pénzügyi kimutatásokat nemcsak egyez-
tetni kell a kapcsolódó számviteli nyilvántartásokkal, hanem szükséges 
ezek összehangolása is.    

Ezentúl nemcsak a könyvvizsgáló által a kockázatbecslésre válasz-• 
ként elvégzett eljárásokat és ezek eredményeit kell dokumentálni, ha-
nem az eredményekből levont következtetéseket is, ha azok nem egy-
értelműek.

A könyvvizsgáló dokumentációjából ki kell tűnnie a pénzügyi kimu-• 
tatások és az azt alátámasztó számviteli nyilvántartások egyezőségének, 
vagy hogy a nyilvántartásokból a beszámoló levezethető.  

Az új standard a könyvvizsgáló szakmai megítélésére bízza, hogy • 
a dokumentációs követelményeknek miként tesz eleget, de a megújult 
230-as standard követelményeinek meg kell felelnie.   

 Az 1-es témaszámú minőség-ellenőrzési standard szövege a meg-
bízási dokumentáció fogalmának megalkotásával és az arra vonatkozó 
előírásokkal bővült. 

A megbízási dokumentáció a munkapapírok összességét jelenti, ame-• 
lyeket célszerű egy papíralapú vagy elektronikus megbízási „dossziéban” 
összegyűjteni. Ebbe, a jelentés időpontjától számított 60 napon belül ösz-
szeállított, a könyvvizsgáló tulajdonát képező dokumentációba az ügyfél 
csak akkor tekinthet bele, ha az nem veszélyezteti a megbízás érvényes-
ségét és a függetlenséget. 

Ha ugyanazon tárgyra vonatkozóan két vagy több jelentést is ki-• 
ad egy könyvvizsgáló, akkor ezeket a dosszié véglegesítésének határideje 
szempontjából külön megbízásnak kell tekinteni.    

A megbízási dokumentációt bizalmasan kell kezelni, kivéve, ha tör-• 
vény másként rendelkezik vagy ha maga az ügyfél ad felmentést a titok-
tartási kötelezettség alól. 

A megbízási dokumentációt biztonságosan – az integritást, az elér-• 
hetőséget és a visszakereshetőséget biztosítva – legalább 8 évig kell meg-
őrizni, biztosítva a jelszavas védelmet, biztonsági mentést, véglegesítés 
utáni módosítások nyomon követhetőségét. 

Megengedett az eredetileg papíralapú dokumentáció beszkennelése • 
és elektronikus formában történő – a visszakereshetőség és nyomtatható-
ság biztosítása melletti – tárolása. 

A megbízási dokumentációval kapcsolatos minőség-ellenőrzési rendsze-
reket 2008. június 15-ig kell létrehozni. 

D R .  L U K Á C S  J Á N O S ,

az MKVK elnöke

A 330-as és az 1-es standard változásai
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását
és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány
2008. áprilisban induló tanfolyamain!

Helyszín: MKVK 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.,

igény szerint a helyi szervezeteknél is.

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 kezdő – normál (1. szint) 
2008. április 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
2008. április 15-től

Kedd, csütörtök 9.00–11.30

17.00–19.25 (heti 2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai- intenzív
2008. április 14–18. és április 21–25.

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)

NYELVTANFOLYAMOK – 2008. ÁPRILIS

■ A hatékonyabb kommunikáció és a tagok naprakész tájékoztatása érdekében az Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara alapszabálya (továbbiakban Asz.) 2009. évtől kezdve kötelezőként előírja a 
könyvvizsgálók számára az elektronikus levélcím használatát. Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló 
kollégák figyelmét, hogy az Asz. 105., valamint 474. d) pontja alapján azon könyvvizsgálóknak, 
akik 2008. január 1-jét megelőzően már a kamara nyilvántartásában szerepeltek, 2009. január 1. 
napjától kezdve rendelkezniük kell elektronikus levélcímmel (e-mail címmel). (Azoknak a könyv-
vizsgálóknak, akik 2008. január 1. után lépnek be a kamarába, már belépésükkor rendelkezniük 
kell e-mail címmel.) Kérjük, hogy eme kötelezettségüknek minél hamarabb tegyenek eleget, és 
jelentsék be azt a kamarának. 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani, hogy bejelentett e-mail cím birtokában számos, személyre 
szabott újdonságról értesülhetnek tagjaink. A honlapra bejelentkezve feliratkozhatnak elektroni-
kus hírlevél szolgáltatásunkra, melynek keretében soron kívül értesülhetnek a kamara rendezvé-
nyeiről, egyes kiemelt témakörökről azonnali tájékoztatást kaphatnak. Az elektronikus hírlevélre 
feliratkozva a nyomtatott Hírlevelet már megjelenése előtt is olvashatják. 

M K V K

A meglévő biztosításokat ki tudjuk egészíteni 
bármikor, az évfordulótól függetlenül, új biztosí-
tások esetén eleve megköthető a kiegészítés.

A fedezet egyaránt vásárolható társaságok és 
egyének számára.

Itt is érvényes az ez évi első Hírlevélben meg-
jelent információnk. Aminek lényege, hogy min-
den társaságnak kell biztosítással rendelkeznie, 
nem elég az egyéni biztosítás.  

 A biztosítások módosításában a kamarai Biz-
tosítási Alkusz Kft. áll a tagok rendelkezésére.

(E-mail:alkusz@mkvk.hu, Telelefon:
(06-1)473-4532)

S Z Á S Z  A N D R Á S ,

A Biztos í tás i  A lkusz Kf t .  ügyvezető je

(Folytatás az 1. oldalról.)

Könyvvizsgálók elektronikus levélcímeA felelősségbiztosítás 
változásai, ügyfélkapu
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

MELLÉKLET
(A JAVASLATOT NYOMTATOTT FORMÁBAN KÉRJÜK ELKÉSZÍTENI)

A JAVASLATTEVŐ:
Neve, címe:  .................................................................................................................................................................................

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

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

Telefonszáma:  ...................................................................  Faxszáma:  ..................................................................................

JAVASLAT
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJDr. 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

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁRAADOMÁNYOZÁSÁRA

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 mun-
kát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, il-
letve 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 figyelembe-

vételével 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
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