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A J Á N LÓ
A könyvvizsgáló 
kérdez, a szakértői 
bizottság válaszol
Rendszeresen közöljük a szak-
értői bizottsághoz érkezett, 
közérdeklődésre számot
tartó kérdéseket és
az azokra adott válaszokat.

Pályázati felhívás
A kamara elnöke pályázati 
felhívást tesz közzé a kamara 
egyeztető testületi tagságának 
betöltésére. Jelentkezési 
határidő: május 15.

Könyvvizsgálók 
nyilvános adatai
Ismertetjük azokat
az adatokat, amelyek 
a könyvvizsgáló, illetve 
a könyvvizsgáló céget 
tekintve nyilvánosnak 
tekintendők. 

Minőség ellenőrök 
névsora
Az új könyvvizsgálói 
törvény 161. §-ának (2) 
bekezdése értelmében 
nyilvánosságra hozzuk
a 63 minőségellenőr nevét 
és tagsági számát.
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■ Ismertetjük Nyirati Ferenc, a helyi szerve-
zet elnökének beszámolóját a 2007. évi tevé-
kenységről.

A statisztika alapján a Tolna Megyei Szer-
vezetnél a tagok száma 2007. december 31-én 
93 fő, ebből 57 aktív, 36 szüneteltető. A 2007. 
évben a létszám 1 fővel csökkent. Az aktív ta-
gok száma egy fővel növekedett ugyan, azon-
ban a szüneteltető tagjaink közül 2 fő ebben 
az évben megszüntette kamarai tagságát. A 
társaságok száma 25 volt 2007-ben.

A 2007. évi tevékenységek

főbb jellemzői

Szakmai és oktatási programot 21 témakörben, 
12 alkalommal tartottunk

Fontosabb előadások, témakörök:
●  Szervezeti változások az adóigazgatásban

Kesjár János, az APEH Dél-Dunántúli Régió 
igazgatója

●  A számviteli törvény változása, zárlati teen-
dők Botka Erika, a PM szakmai tanácsadója

●   Aktuális adózási, számviteli, könyvvizsgá-
lati témakörök
Buzás Antal bejegyzett könyvvizsgáló

●  A jogállamiság zavarai
dr. Kiss László, az alkotmánybíróság tagja

●  Adó- és eljárásjogi törvények 2008. évi vál-
tozásai 
 Fausztné Czirják Zsanett, Simonné Szabó Éva, 
dr. Hőnyi Zoltán , Görgei Zsolt, az APEH ve-
zető munkatársai
Az aktuális kérdéseket elnökségi ülések 

keretében vitattuk meg, folyamatosan eleget 
tettünk a tagok és társaságok nyilvántartási 
kötelezettségének, az érdeklődők számára tá-
jékoztatást adtunk a tagsági jogviszonyról, ha 
szükséges volt, írásban adtunk igazolást.

A küldöttgyűlések előkészítését, a tapasz-
talatok megvitatását szintén az elnökségi ülé-
sek alkalmával végeztük el.

Külön kiemelendő
2007 legjelentősebb eseménysorozata a tiszt-

ségviselők választása volt. A Tolna megyei veze-
tés és a küldöttek már a középtávú program 
elfogadásakor kifejtették, és a küldöttgyűléssel 
elfogadtatták a területi és létszámarányos el-
vek együttes érvényesítésének igényét, mind a 
tisztségviselők, mind pedig a bizottsági tagok 
kiválasztásánál. Úgy véltük, hogy az országos 
szervezet önkormányzati elvének nem csupán a 
küldöttek megválasztásakor kell érvényesülnie, 
hanem a kamara irányításában és szakmai–el-
lenőrző tevékenységének gyakorlása során is. 
Igyekeztünk megnyerni a kamarai vezetést arra, 
hogy a megelőző ciklusokban csupán informá-
lisan működő elvárásokat formálissá tegyük, a 
szabályzatokban elfogadott elvekként szerepel-
tessük. Aktivitásunkat a kamara vezetése felis-
merte és én magam több olyan bizottságban 
is szerepet kaptam, amely a kamarai törvény 
változtatásának előkészítését és a kapcsolódó 
belső szabályozás módosítását is tárgyalta. A 
szervezeti kérdéseknél abban voltunk érdekel-
tek, hogy szándékainkkal ellentétes törvényi 
szabályozás lehetőleg ne szülessen. Ezt a cé-
lunkat elértük és az alapszabály, valamint a 
választási rendszer átalakításával jelentősnek 
mondható előrelépés történt a területi elv ér-
vényre jutásával. Tolna megyei javaslat volt, 
hogy a megyei elnökök egyben küldöttek is 
legyenek, valamint felemeltük szavunkat azzal 
a szándékkal szemben, mely megyénknek csu-
pán egy küldött delegálását tette volna lehetővé. 
Tolna megyei javaslat volt az országos elnök-
ség területi elven választott tagjainak választási 
szisztémája és rotációs rendszere, amely vala-
mennyi megyei szervezetnek lehetőséget biz-
tosít arra, hogy elnökségi tagot ajánljon a kül-
döttgyűlés számára. Ezek a céljaink teljesültek. 
A célok között említettem a bizottsági tagok 
megválasztásának rendszerét is, ám a formális 
szabályozást a kamara korábbi vezetése nem 

BESZÁMOLÓ TAGGYŰLÉS

Tudósítás Tolna megyéből
Az MKVK Tolna Megyei Szervezetének éves beszámoló taggyűlését 
2008. március 12- én tartották meg, amelyen meghívottként jelen volt 
dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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támogatta, a kérdést több alkalommal is meg-
próbáltuk elfogadtatni, de végül az elnökség 
többsége ezt leszavazta. Azt gondolom, hogy 
a lezajlott választások menete és nehézségei 
ismét felhívták a figyelmet a kérdésre és talán 
a jövőben teljesülhet tisztázó, az előkészítésre 
nagyobb hangsúlyt fektető javaslatunk.

Az országos választásokat kezdetben nem 
előzte meg különösebb izgalom, szinte min-
denki úgy vélte, hogy nem várható jelentős 
változás a kamara élén, és az elnökség területi 
delegáltjait a küldöttgyűlés jelentős többséggel 
el is fogadta. A szakmai és az oktatási alelnö-
kök kérdésében már megoszlott a választási 
küldöttgyűlés véleménye, és a személyes meg-
nyilatkozásoktól sem mentes választási kül-
döttgyűlés úgy döntött, hogy dr Lukács János 
jelölését a kamara elnöki posztjára elfogadja, 
akit végül a küldöttgyűlés meg is választott el-
nöknek. Ehhez ezúton is gratulálunk az elnök 
úrnak. A szakmai alelnök egyedüli jelöltként 
dr. Ladó Judit lett, oktatási alelnök pedig dr. Pál 
Tibor ellenében dr. Újvári Géza lett, nemzetközi 
alelnöknek dr. Eperjesi Ferencet újraválasztották. 
A szüneteltető tagok képviseletében dr. Ferenczy 
Judit, a társaságok képviseletében dr. Nagy Lajos 
lett az elnökség megválasztott tagja.

Sajnos a bizottsági tagok választását első szán-
dékból nem tudtuk végrehajtani, mert sokunk 
figyelmét elkerülte a jelölések korlátozó szabá-
lya, amely nem engedte meg a két ciklust kö-
vető újraválasztást. A küldöttgyűlés a halasztás 
mellett döntött, amely azt is jelentette, hogy 
a kamara bizottságainak érdemi munkája csak 
2008 februárjában kezdődhetett el. A csúszás-
sal két Tolna megyei tag kérelmének elbírálása 
is késedelmet szenvedett, akiktől ezúton is el-
nézést kell kérnünk. A bizottsági tagok között 
van Tolna megyei könyvvizsgáló is, Bíró Jánosnét 
a felvételi bizottságba választották.

Külön izgalmat okozott a minőség-ellenőr-
zési bizottsági tagok megválasztása, ebbe a bi-
zottságba csak új tagok kerültek, amitől szem-
léletváltozás is várható.

Végezetül szeretném megköszönni a Tolna 
megyei kollégáknak, hogy engem delegáltak 
az országos elnökségbe. Nagy megtiszteltetés 
számomra, a szakmán belül ismertséget, ran-
got jelent. Szeretném ezt megszolgálni, sze-
mélyes céljaim között szerepel a megyei és 
a hozzánk hasonló adottságokkal rendelkező 
könyvvizsgálói közösségek szakmai érdekei-
nek támogatása. 

Véleményem szerint legfontosabb feladatunk az 
egyéni, illetve a kis létszámú könyvvizsgáló vállalko-
zások felzárkóztatása. Ez alatt azt értem, hogy a 
könyvvizsgálati technológiák különbözőségét 
fel kell tárni, ezeket formalizálni kell annak 
érdekében, hogy az megjelenhessen a kamara 
szakmai állásfoglalásaiban, és képes legyen el-
lensúlyozni a nagy vállalkozások hasonló terü-
leten kifejtett aktivitását. Azt gondolom, hogy 
a felzárkózás szükségessége szembeötlő, mint 
hogy szembeötlő a kis szervezetekben végzett 

könyvvizsgálat hatékonysági előnye is. A piac 
nem fogja méltányolni technikai hátrányain-
kat, az informatikai fejlesztéseknek folyama-
tosnak kell lenniük. Látnunk kell, hogy a fej-
lődéssel párhuzamosan az ügyfeleink egyre 
több információt képesek a könyvvizsgálathoz 
biztosítani és nekünk tudnunk kell kérdezni, 
mintát választani, kiértékelni. A piac szűkülé-
se várható, de a velünk szemben támasztott 
elvárások mégis növekedni fognak, és ennek 
csak kis szegmense a minőség-ellenőrzés mély-
sége, alapossága, kérdéseinek száma. Ugyan-
akkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy a 
nagyvállalati versenytársakkal szembeni külön-
bözőségeinknek csak egy része hátrány, más 
része viszont egyértelműen előny. A személyes 
munkavégzést, a partnerek változó igényeinek 
rugalmas értelmezését, a személyre szabott 
válaszadást az ügyfelek méltányolják és elő-
nyünkre írják. Az üzleti tevékenység ismere-
tének, a partnerek szubjektív minősítésének, 
kockázati értékelésének kérdései az esetünk-
ben más módszereket kívánnak, önmagunk 
ellenőrzésétől sok esetben eltekinthetünk, a 
kisebb ügyfélszám lehetőséget ad az infor-
mációk gyors áttekintésére és kiértékelésére, 
hasznosítására. A teljesség igénye nélkül ezek 
az előnyeink, amelyet ugyanakkor rendszerbe 
kell foglalnunk és sajnos, vagy nem, de emel-
lett dokumentálni is kell. 

Tudomásul kell vennünk, hogy a formalizált 
könyvvizsgálói jelentés egyúttal kockázatot is 
jelent a felhasználók számára, mögötte tarta-
lomnak kell lennie, amelyet egységes elvek 
szerint kell ellenőrizni, értékelni. Nem mondha-
tunk le a minőség-ellenőrzésről, mert az bennünket 
véd. Ezzel egyidejűleg a mi feladatunk, hogy 
a minőség-ellenőrzés töltse be a feladatát és 
legyen hatékony. A minőségellenőrök ismer-
jék fel a szabályokat tudatosan megszegő, az 
egész közösségre veszélyt jelentő könyvvizs-
gálót, és ismerjék fel a gondosan eljáró, az el-
várásokat teljesítő vagy felzárkózásra törekvő 
könyvvizsgálót. Ezeknek a gondolatoknak a 
jegyében vállalkoztam az elnökségi tagságra és 
bízom benne, hogy minél több célkitűzésem-
hez fogok partnereket találni úgy az elnök úr, 
mind a kamara más vezetőinek személyében. 
Ezzel együtt azt is ígérni tudom, hogy a ka-
marán belül konstruktív hozzáállással segíte-
ni fogom a tagok tevékenységét és a kamarai 
vezetés munkáját.

A választások mellett a legjelentősebb szervező 
munkát az őszi oktatássorozat előkészítése, előadók 
felkészítése, a helyszín kiválasztása jelentették.

A korábbi gyakorlatot folytattuk és helyi elő-
adókat kértünk fel a kötelező oktatásra.

A hallgatók az oktatás általános színvonalá-
val elégedettek voltak, a technikai feltételeket 
az oktatás helyszínét magasra értékelték.  

Az oktatásokat ismét három alkalomra 
szerveztük, de a korábbitól eltérően 2 oktatá-
si napon nem a kötelező tananyagot, hanem 

a mérlegképes könyvelők számára meghirde-
tett tematikát oktattuk. Úgy gondoljuk, ez a 
változtatás előremutató volt, tekintettel arra, 
hogy a kamara vezetése országosan is hason-
ló iránymutatást adott és ez irányba változik 
a 2008. évi oktatási rend is.

Etikai eljárás 2007-ben nem volt Tolna me-
gyei könyvvizsgálóval szemben.

Az elmúlt évben 9 egyszerűsített és 3 tel-
jes körű minőség-ellenőrzést végeztek Tolna 
megyében, az eredményeink nem adnak okot 
elbizakodottságra, 3 fő nem felelt meg, 3 fő-
nek fejlődést javasolt az ellenőr és 5 fő kapott 
megfelelt minősítést.

A helyi szervezet vezetése a feladatait véle-
ményünk szerint a tagok által elvárható szín-
vonalon végzi, az irodavezetésre panasz nem 
érkezett, az új irodavezető munkájával elége-
dettek vagyunk.

A megyei vezetés több alkalommal vizsgál-
ta a megyei iroda vásárlásának kérdését, de ez 
ideig nem találtunk megfelelő helyszínt. Meg 
kell említeni, hogy nehezíti a döntésünket az 
is, hogy jelenlegi irodánk bérleti díja meglehe-
tősen kedvező, és kis létszámú rendezvénye-
inkhez ingyen kapunk helyiséget. 

Aktuális témák
Nyirati Ferenc a megyei szervezet gazdálko-

dásának néhány pénzügyi összefüggését emelte 
ki, majd aktuális témákról tájékoztatott. 

Felhívta a figyelmet, hogy az MKVK az éves 
beszámolójának könyvvizsgálatára pályázatot 
írt ki, a minőségellenőrök pályázatára is utalt, 
mondván: igen fontos hogy megyéből legyen 
minél több minőségellenőr, mert rajtuk keresz-
tül közvetlen információhoz juthatunk a velünk 
szembeni minőségi elvárások részleteiről.

Elmondta: levélben, e-mail útján külön is 
felhívták a tagok figyelmét a pénzmosás meg-
előzését szolgáló szabályzatok megújítására és 
az április 13-i határidőre.

Azoknak a könyvvizsgálóknak, akik 2007-
ben teljes körű minőség-ellenőrzésen estek át, 
kérelemre lehetőségük van a minősítés felül-
bírálására. 

A taggyűlés egyenként szavazott a határo-
zati javaslatokról, s elfogadta

a helyi szervezet 2007. évi pénzügyi tervének • 
végrehajtásáról, a helyi szervezet elnökségének éves 
munkájáról szóló beszámolót, 

a helyi szervezet 2008. évi pénzügyi tervét, • 
az éves munkatervben megfogalmazott elképzelé-
seket, valamint

a helyi szervezet küldötteinek tevékenységéről • 
szóló beszámolót.

A szavazást követően dr. Lukács János, a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara újonnan meg-
választott elnöke ismertette a megjelentekkel 
a kamara működtetésére vonatkozó elképze-
léseit, terveit.

A taggyűlést követően a meghívottak Botka 
Erika aktuális számviteli kérdésekről tartott 
előadását hallgatták meg.
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2008. MÁRCIUS 28.)

20. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és – a kkt 116. § g) pontja alapján 
– 10 igen szavazattal, 1 szavazat ellenében, tar-
tózkodás nélkül jóváhagyta a szakértői műkö-
déssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozá-
sáról szóló 24/1971. (VI. 8.) kormányrendelet 
módosítását indítványozó előterjesztést.

21. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag úgy határozott, 
hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszí-
rozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló szabályzat elkészítéséhez kiadott minta-
szabályzat 4.1. pontja (3) bekezdésének utolsó 
mondatát törli.

22. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott módosításokkal 
együtt 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat elle-
nében jóváhagyta az előterjesztést az alapszabály 
61. pontja és a felvételi szabályzat 14. pontja 
szerinti mérlegelési szempontokról.

23. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
meghallgatta az Oktatási Központ Kft. 2007. évi 
működéséről és 2008. évi üzleti tervéről szóló 
tájékoztatót, és egyhangúlag döntött arról, hogy 
a soron következő küldöttgyűlés kapjon tájékoz-
tatót az Oktatási Központ Kft. 2007. évi szakmai 
és pénzügyi eredményeiről. Az elnökség egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy az Oktatási Központ 
Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogkört átruházza 
Bősze Andrásra, a kamara főtitkárára.

24. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 

megtárgyalta és a kiegészítéssel egyhangúlag 
jóváhagyta a 2008. évi szakmai továbbképzés-
sel kapcsolatos teendőkről (kötelező oktatás 
tematikája, a kreditrendszer meghatározása, 
az oktatással kapcsolatos tananyagok előké-
szítése) készült előterjesztést.

25. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a 
2008. évi XVI. Országos Könyvvizsgálói Kon-
ferenciával kapcsolatos előterjesztést.

26. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége  
megtárgyalta és az elhangzott módosításokkal 
egyhangúlag jóváhagyta a felvételi bizottság 
szervezeti és működési szabályzatát.

27. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és az elhangzott módosítá-
sokkal egyhangúlag elfogadta az egyes témák-
ban megalkotandó speciális magyar nemzeti 
könyvvizsgálati standardok létrehozására irá-
nyuló előterjesztést, és azt az elvi állásfogla-
lást alakította ki, hogy egyetért ilyen jellegű 
könyvvizsgálati standardok megalkotásával. 
Az elnökség megbízza az MKVK szakértői bi-
zottságát azzal, hogy dolgozza ki ezen stan-
dardok tervezett témaköreit, létrehozásuk ter-
vezett ütemezését, valamint a standardalkotás 
módszerét.

28. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a felvételi bizottság 1609-1/2007. sorszámú 
határozata ellen benyújtott fellebbezést elbí-
rálta és az I. fokon eljárt bizottság határozatát
1 tartózkodás mellett helybenhagyja.

29. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a felvételi bizottság 69/2008. sorszámú határo-
zata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és 1 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy hiány-
pótlásra szólítja fel az illetőt.

30. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói kamara elnöksége 
a kamara elnökének 1-1/2008. sorszámú hatá-
rozata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta, a 
fegyelmi eljárás megindítását elutasító határo-
zatot egyhangúlag helybenhagyja.

31. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem-
nek egyhangúlag helyt adott, a tagsági viszony 
törlése tárgyában hozott 74/3/2007. számú ha-
tározatát saját hatáskörében visszavonja.

32. számú (2008. 03. 28.) határozat
■ Az elnökség megtárgyalta és egyhangúlag elfo-
gadta, hogy a 109. számú (2004. 12. 10.) elnök-
ségi határozattal elfogadott, a kötelező biztosítá-
si összeg meghatározásához, valamint a fedezet 
folyamatosságához kiadott – a 65. számú (2005. 
09. 17.) elnökségi határozattal módosított – irány-
elvet és az ahhoz kapcsolódó iránymutatást az 
elnökség későbbi útmutatásáig hatályban tartja. 
Az iránymutatás alkalmazása során az MKVK 
alapszabályának 27−30. pontjában rögzített 
kötelező biztosítás alatt a hatályos alapszabály 
149−151. pontjában megjelölt felelősségbiztosí-
tást kell érteni. A jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatko-
zó könyvvizsgálói felelősségbiztosítás minimális 
összegéről a küldöttgyűlés fog határozni.

D R .  L U K Á C S  J Á N O S ,

az MKVK elnöke

F i g y e l e m f e l h í v á s
A pénzmosás elleni mintaszabályzat módosítása

Az elnökség 2008. március 28-i ülésén határozott arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus fi nanszírozása megelő-
zéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez kiadott mintaszabályzat 4.1. pontja (3) bekezdésé-
nek utolsó mondatát törli. Ezzel is meg kívánta erősíteni azt a fi gyelemfelhívásban is közzétett − a PM és a VPKBP 
által is egyértelműen képviselt − álláspontot, hogy MINDEN szolgáltatónak (az önállóan tevékenykedő könyvvizs-
gálónak is) meg kell küldeni a kijelölt személy adatait a VPKBP részére. A nem kötelező ajánlásként fi gyelembe 
veendő − korábban a VPKBP által véleményezett, a pénzügyminiszter által jóváhagyott − mintaszabályzat ezzel 
némileg eltérő értelmezést hordozó mondata került most törlésre az esetleges értelmezési problémák elkerülése 
érdekében.
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Álláspontjukat kérném a következő ügyben. Takarékszövetkezet 

Cégbíróságnál évközi részjegyzés miatt kérte jegyzett tőkéjének 

megemelését. A jegyzett tőke megemelt összegét mikortól lehet a 

könyvekben, mint jegyzett tőke/saját tőke változása lekönyvelni? 

A cégkivonat arról szól, hogy a változás időpontja 2007. 11. 30., a 

bejegyzés kelte 2008. 01. 03., hatályos 2007. 11. 30.

Véleményem szerint a jegyzett tőke változását a bejegyzés kel-

tével kell lekönyvelni, tehát csak 2008. 01. 03-án, s így a 2007. 12. 

31-i saját tőke részeként kimutatott jegyzett tőke összege még 

az emelést megelőző összeget tartalmazhatja csak. A pénzintézet 

véleménye viszont az, hogy már 2007. 11. 30-ával lekönyvelheti és 

növelheti a jegyzett tőkét, s így a saját tőkét.

•A 2000. évi C. törvény a számvitelről 35. §-ának (3)−(5) bekezdései 
alapján:

„(3) Jegyzett tőke részvénytársaságnál, korlátolt felelősségű társaságnál, 
egyéb vállalkozónál (ha e tekintetben cégbírósági bejegyzési kötelezettség 
terheli) a cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő okiratban meghatározott 
összegben.

(4) A (3) bekezdés szerinti vállalkozónál az alaptőke, a törzstőke, az 
alapítói vagyon, a vagyoni betét felemelése, illetve leszállítása miatti jegy-
zett tőkeváltozást a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a bejegyzés idő-
pontjával kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni.

(5) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó vállalkozónál jegyzett tőke 
a létesítő okiratban meghatározott, a tulajdonosok (a tagok) által tartósan 
rendelkezésre bocsátott − ténylegesen átadott − tőke.”

Kérdésként merülhet fel, hogy a bejegyzés időpontja fogalom mit ta-
kar. Úgy ítélem meg, hogy a számviteli törvény és a cégjogi fogalmak 
értelmezése között ellentmondás áll fenn. Nyilvánvalóan a fordulónapi 
beszámolóban olyan tőkeösszeget kell szerepeltetni, amennyit a társaság 
tulajdonosai rendelkezésre bocsátottak és a Cégbíróság azt bejegyezte. 

A fenti kérdés alapján ezt a Cégbíróság 2007. 11. 30-i hatállyal elismer-

te, az tulajdonképpen egy technikai jellegű tétel, hogy ennek átvezetésére 
2008. 01. 03-án került sor. Ezzel indokolható, hogy a Cégbíróság vissza-
menőleges hatállyal érvényesíti a tőkeemelést.

Véleményem szerint a jövőben szükséges a számviteli törvény és a 
cégjogi fogalmak egységesítése.

A fentiek ellenére, a számviteli törvényre hivatkozva véleményem sze-
rint a bejegyzés napja a meghatározó időpont a jegyzett tőke emelésének 
kérdésében.

Egy vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett a számviteli törvény 

előírásai alapján. 2007 májusában, az 5 évre szóló könyvvizsgálói 

megbízás lejártát elfelejtette bejelentetni a cégbíróságnál és az 

APEH-nél is. 2007  decemberében ez a vállalkozás megbízási szer-

ződést kötött egy új könyvvizsgálóval a cég 2007. évi beszámolójá-

nak felülvizsgálatára. (1 év beszámolójának felülvizsgálatára). 

Kérdésem − amelyben a Konzultációs Szolgálat segítségét kérem − 

a következő.

Tapasztaltabb kollégáktól is igyekeztem segítséget, iránymutatást 

kérni arra vonatkozóan, hogy kötelező-e bejelenteni a könyvvizs-

gálói megbízást a cégbírósághoz, illetve az APEH-hez abban az 

esetben, ha csak egy évre kötik a megbízási szerződést és a cég 

a számviteli törvény előírásai alapján (árbevétele meghaladja a 

törvényben meghatározott határt) kötelezett a könyvvizsgálatra. 

Sajnos a vélemények megoszlanak és egyéb forrásból (törvények, 

rendeletek, állásfoglalások) sem sikerült „kiderítenem”, hogy mi a 

teendő ebben az esetben.

•A könyvvizsgálati megbízás lejártát nem kell bejelenteni a cégbírósá-
gon, mert a könyvvizsgálót határozott időre választják, és a határozott idő 
lejártával a megbízás megszűnik. A cégbíróság nyilvántartja a megbízás 
időszakát. Az APEH-bejelentésnek nincs relevanciája – ez csupán az APEH 
(és nem a köz) érdekeit szolgálja. 

Az egy évre kötött megbízást kötelező bejelenteni a cégbíróságra. A jogi 
folyamat szerint a tulajdonos (közgyűlés, taggyűlés) nevezi ki a könyv-
vizsgálót, ezt a cégbíróságra bejelenti a cég (a könyvvizsgáló elfogadó 
nyilatkozatával együtt), majd 90 napon belül a könyvvizsgáló szerződést 
köt. A szerződéskötés nem lehetséges a tulajdonosi kijelölés (és cégbíró-
sági bejelentés) nélkül. 

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 szabályzatok-
kal, számvitellel, adózással és könyvvizsgálattal kapcsolatos észrevé-
teleiket, javaslataikat, kérdéseiket a szakertoi@mkvk.hu e-címre. 

Internetes távoktatás
2008. március 4-én Csobánczy Péter,

a Pénzügyminisztérium forgalmi adók, vám
és jövedéki főosztályának vezetője

Az új áfatörvény európai uniós és nemzetközi környezetben címmel
előadást tartott a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fővárosi 
Szervezetének taggyűlésén. Az előadásról készült videót  

hagyományteremtő szándékkal megjelentettük a kamara honlapján.
A téma jelszavas bejelentkezést követően az alábbi helyről tölthető le:

 
Könyvvizsgálóknak/Továbbképzés/Előadások

Letöltési útmutató a megadott linkről bejövő lapon található.
Várjuk tisztelt könyvvizsgáló kollégáink véleményét, javaslatait az 

internetes távoktatással kapcsolatban a honlap@mkvk.hu e-mail címre. 
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■ Az egyeztető testület a kamarán belül működtetett állandó fórum, amelynek célja elősegíteni a kamarai tagok egymás közötti, valamint 
a kamarai tagok és a nem kamarai tagok közötti szakmai természetű viták megállapodással/egyezséggel, a felek által elfogadott közös 
szakmai állásponttal történő rendezését, a felek jogainak, kötelezettségeinek, illetve érdekeinek gyors és hatékony érvényesítését.

Az egyeztető testület 7 természetes személyből áll. Az egyeztető testületnek határozatlan időre szólóan hivatalból tagja a kamara fő-
titkára, aki egyben a testület elnöke. Az egyeztető testület további 6 tagját a kamara tagjai közül a kamara elnöksége választja (e tagok 
a továbbiakban: választott tagok) 4 év időtartamra azzal, hogy az egyeztető testület választott tagjainak sorában legalább 1 személynek 
minősített kamarai tag könyvvizsgálónak (kktv 49. §-a) kell lennie.  

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

➊ aktív (könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető) tagsági jogállás,
➋ a pályázó megfelelő elméleti ismeretekkel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen a jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálói tevékenységgel és az egyéb szakmai szolgáltatással összefüggő kérdéskörökben,
➌ a minősített kamarai tag könyvvizsgáló pályázó megfelelő elméleti ismeretekkel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen 

a minősítése szerinti kérdéskörökben, 
➍ a pályázó a testületi tagságának keletkezését megelőző 5 éven belül a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárásban 

fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott,
➎ a pályázóval szemben a testületi tagságának keletkezését megelőző 6 éven belül a kamara által lefolytatott minőség-ellenőrzéssel ösz-

szefüggésben nem került sor intézkedés alkalmazására,
➏ a pályázó a testületi tagságának keletkezésekor a kamarának nem tisztségviselője, a kamara valamely bizottságának, az Okleveles 

Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságnak nem tagja,
➐ az egyeztető testület tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pontja] és élettársi viszonyban állók.

Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó: 
•szakmai idegen nyelv ismeretével rendelkezik,
•a kktv 49. §-a szerinti minősítéssel rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, könyvvizsgálói szakmai tevékenységének összefoglalását, referenciáit, 

nyelvismeretének igazolását (ennek igazolására elfogadható a jelentkező nyilatkozata is). 

A pályázatokat a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara főtitkári hivatalához 

(1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8., levélcím: 1373 Budapest, Pf.: 587.)
kell benyújtani közvetlenül, vagy postai úton.

A borítékon kérjük feltüntetni: Egyeztető testületi pályázat
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 15.

A pályázati felhívással kapcsolatban információ Sándor Erikától kérhető
(telefonon a 473-4542-es számon, faxon (473-4510) vagy e-mailben: serika@mkvk.hu).

A pályázó a pályázati határidő lejártáig pályázatát módosíthatja, visszavonhatja.

A pályázatokat a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 15 napon belül a kamara elnöke és főtitkára együttesen bírálják el.

A bírálók együttesen javaslatot tesznek a kamara elnökségének a testületi tagságra szóló megbízásokra. A kamara elnöksége által a so-
ron következő elnökségi ülésen a testületbe megválasztott személyeket a megválasztásukról a kamara elnöke írásban értesíti és nevüket 
a kamara honlapján, valamint lapjában közzéteszi.

D R .  L U K Á C S  J Á N O S ,

az MKVK elnöke

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke
a Szabályzat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyeztető testületéről és jogsegélyszolgálatáról

(a továbbiakban: szabályzat) 15. pontja alapján 

pályázati felhívást tesz közzé 
a kamara egyeztető testületi tagságának betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S



 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

6  HÍRLEVÉL • 2008. április

Könyvvizsgálók elektronikus levélcíme

A felvételi bizottsághoz − az alapsza-
bály 58−60., illetve a 62. és 63. pont-
jában foglaltak szerint − benyújtott 
nyilatkozat(ok) alapján lefolytatott el-
járásban elsődleges szempont, hogy min-
den kérelmet egyedileg kell megvizsgál-
ni és elbírálni.

➊ Ha a könyvvizsgáló a csak szünetelő ta-
gok által ellátható jogviszonyt [kkt 11. § (1) 
bekezdés e) és f) pontja] (továbbiakban: másodla-
gos státus) létesít vagy tart fenn, a jogviszony 
kezdetétől nem végezhet jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, 
így különösen nem adhat ki könyvvizsgálói 
jelentést és (a jogviszony létesítését megelő-
zően) köteles – a felvételi szabályzat előírásai 
szerint – szünetelését kérni.

➋ A 11. § (1) bekezdésének f) pontja alap-
ján tagként akkor áll fenn személyes közremű-
ködési kötelezettség, ha erre a tag a társasági 
szerződésben (például mellékszolgáltatási kö-
telezettség vállalásával) vagy egyéb magánjo-
gi szerződéssel kötelezettséget vállal. Vezető 
tisztségviselőként akkor áll fenn személyes 
közreműködési kötelezettség, ha a vezető 
tisztségviselő önálló aláírási (cégképviseleti) 
joggal rendelkezik.

➌ Nem köteles a szünetelés iránti kérelmet 
benyújtani a könyvvizsgáló akkor sem, ha a 
kérdéses jogviszony létesítését megelőzően, 
de legkésőbb a jogviszony létesítését köve-
tő 15 napon belül az alapszabály 62. és 63. 
pontja szerinti kérelmet nyújt be. E kérelem 
alapján a jogviszonyból eredő összeférhetet-
lenségi szabályoktól – az alapszabály 58−66. 
pontjai szerinti eljárásban – el lehet tekinteni. 
Ennek során a felvételi bizottság az alapsza-
bály 64. pontjai alapján határozattal dönthet 
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói kötelezettség végzésére jogosító (a 
továbbiakban: aktív) kamarai tagsági viszony 
megerősítéséről.

➍ A 11. § (1) bekezdés e) pontja miatt má-
sodlagos státusú munkaviszony akkor tekint-
hető olyannak, amely a felvételi szabályzat 
14/d. pontja szerinti feltételnek megfelel (a 
kérdéses jogviszonyban végzett tevékenység 
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységet időben nem korlá-
tozza), ha

4.1. a könyvvizsgáló a másodlagos státusú 
munkaviszonyban a munkavégzés alól fel-
mentett, vagy

4.2. a másodlagos státusú munkaviszonya 

Iránymutatás az alapszabály 61. pontja
és a felvételi szabályzat 14. pontja
szerinti mérlegelési szempontokról

@
■ A hatékonyabb kommunikáció és a tagok naprakész tájékoztatása érdekében az Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya (továbbiakban Asz.) 2009. évtől kezdve kötelezőként elő-
írja a könyvvizsgálók számára az elektronikus levélcím használatát. Felhívjuk a tisztelt könyv-
vizsgáló kollégák figyelmét, hogy az Asz. 105., valamint 474. d) pontja alapján azon könyv-
vizsgálóknak, 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 könyvvizsgálóknak, akik 2008. január 1. után lépnek be a kamarába, már belépé-
sükkor rendelkezniük kell e-mail címmel.) Kérjük, hogy eme kötelezettségüknek minél hama-
rabb 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 elektro-
nikus hírlevél szolgáltatásunkra, melynek keretében soron kívül értesülhetnek a kamara ren-
dezvényeiről, egyes kiemelt témakörökről azonnali tájékoztatást kaphatnak. Az elektronikus 
hírlevélre feliratkozva a nyomtatott Hírlevelet már megjelenése előtt is olvashatják. 

M K V K

(munkavégzés időigénye) heti 36 óránál ke-
vesebb munkaidőre szól és munkaszerződése 
kötetlen munkaidőt tartalmaz és a rendkívüli 
munkavégzésre kötelezés kizárt.

➎ A 11. § (1) bekezdés f) pontja szerint a 
másodlagos státusú jogviszony akkor tekint-
hető olyannak, mely a felvételi szabályzat 
14/d pontja szerint feltételeknek megfelel, 
ha a másodlagos státusú kérelmező szemé-
lyes közreműködés időigénye heti 36 óránál 
kevesebb.

A kamarai tag könyvvizsgáló a 4.2. és a 5. 
pont esetében köteles mellékelni nyilatkoza-
tát a kérelem benyújtásának időpontjában ér-
vényes szerződés szerint nyújtandó szakmai 
szolgáltatásainak (könyvvizsgálat, és egyéb 
szakmai szolgáltatások) időigényéről éves, és 
havi bontásban,  megbízónként. A felvételi 
bizottság ebben az esetben a kérdéses jogvi-
szony és a nyilatkozott szakmai szolgáltatá-
sok időigényét összegezve bírálja el, hogy a 
könyvvizsgálói minőségéből adódó feladato-
kat megfelelően el tudja-e látni, és a kérdéses 
jogviszonyban vállalt tevékenység jellege nem 
csorbítja-e a könyvvizsgáló hírnevét.

Külön nyilatkozatot kell tenni akkor is, ha 
az említett jogviszony megváltozott, vagy a 
6. pont szerint nyilatkozott időigény − új 
könyvvizsgálói szerződés, új jogviszony, fel-
mondás stb. miatt – legalább 10 százalékkal 
eltér a nyilatkozati idő prognózistól.

Nem köteles a 4. és 5. pontban foglalt fel-
tételnek eleget tenni a könyvvizsgáló, ha a 
kérdéses jogviszonyban kizárólag a kkt 3. §-a 
(2) bekezdésének c) pontja szerinti oktatói 
tevékenységet végez.

Nem kell a szakmai szolgáltatásokra for-
dítandó munkaidő-nyilatkozatot megtenni, 
ha a kérdéses jogviszonyban a személyes 
közreműködés – a foglalkoztatói nyilatkozat 
alapján, a tevékenység jellegének részletezé-
sével alátámasztottan – nem éri el a havi 10 
óra időigényt.

A jelen iránymutatásban rögzítettek megfe-
lelően irányadók a tagfelvételi kérelmek elbí-
rálása és a jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenységét szünetelő kama-
rai tagkönyvvizsgálók aktív taggá válásának 
engedélyezése során is (kkt 29. §).

a Magyar  Könyvv izsgáló i  Kamara 

e lnöksége
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■ Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák 
figyelmét, hogy a 2007. évi LXXV. törvény a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizs-
gálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről 33. §-ának (4) bekezdése, vala-
mint a 44. §-ának (3) bekezdése alapján a kama-
ra által nyilvántartott adatok közül az alábbiak 
nyilvános adatnak minősülnek.

A kamarai tag könyvvizsgálók esetén:
•nyilvántartási szám,
•könyvvizsgálói igazolvány száma,
•név, születési név,
•cím, telefon-, telefaxszám, elektronikus 

levélcím,
•a 49. § szerinti minősítés,
•azon könyvvizsgáló cég neve, címe, inter-

netes honlapjának címe, nyilvántartási száma, 
amelynek tevékenységében a kamarai tag könyv-
vizsgáló részt vesz,

•tagsági jogállás (könyvvizsgálói tevékenységet 
szüneteltető, illetve nem szüneteltető),

•nyilvántartási szám és a nyilvántartásba 
vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gaz-
dasági Térség más államában is nyilvántartás-
ba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult 
könyvvizsgálóként,

•a nyilvántartásba vételt végző hatóság ne-
ve és – ha van – a nyilvántartási szám, ameny-
nyiben harmadik országban könyvvizsgálóként 
nyilvántartásba vették.

•A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántar-
tása tartalmazza a jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének 

engedélyezéséért, a minőségbiztosításért, a fe-
gyelmi eljárásért, valamint a közfelügyeletért 
felelős szervek nevét és címét is.

Könyvvizsgáló cégek esetén
•nyilvántartási szám,
•a 34. § (1) bekezdése szerinti igazolás szá-

ma,
•név, a jogi forma megjelölésével,
•a székhely címe, telefon-, telefaxszáma, elekt-

ronikus levélcíme, a honlap címe,
•az elsődleges kapcsolattartó személy neve,
•minden irodai helyiség címe, ahol tevékeny-

séget folytat,
•a 49. § szerinti minősítés,
•azon kamarai tag könyvvizsgálók neve és 

nyilvántartási száma, akik a könyvvizsgáló cég 
tevékenységében részt vesznek,

•minden tulajdonos neve és üzleti jellegű 
kapcsolattartáshoz alkalmazott címe,

•a legfőbb irányító (vezető) szerv tagjainak 
neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkal-
mazott címe,

•könyvvizsgálói hálózati tagsága, a tagvállalatok 
és a kapcsolt vállalkozás(ok) neve(i) és címe(i), 
vagy annak megnevezése, hogy ezen informá-
ciók nyilvánosan hol hozzáférhetők,

•nyilvántartási szám és a nyilvántartásba 
vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gaz-
dasági Térség más államában is nyilvántartásba 
vették könyvvizsgáló cégként,

•a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve 
és – ha van – a nyilvántartási szám, amennyiben 
harmadik országban könyvvizsgáló gazdálkodó-
ként nyilvántartásba vették.

•a könyvvizsgáló cégek nyilvántartása tar-
talmazza a jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedé-
lyezéséért, a minőségbiztosításért, a fegyelmi 
eljárásért, valamint a közfelügyeletért felelős 
szervek nevét és címét is.

A nyilvántartásban szereplők közérdekből 
nyilvános adatainak, az azokban bekövetkező 
változásoknak a közzététele az ellenőrzés lehe-
tőségének a megteremtését, illetve az időszerű 
tájékoztatást szolgálja. A kamara törvényben 
előírt kötelezettsége, hogy a nyilvános adatok 
a kamara honlapján folyamatosan és bárki szá-
mára szabadon megtekinthetők legyenek.

Megújuló honlapunkon ezért a fent felsorolt 
adatok bármely könyvvizsgálóról, illetve könyv-
vizsgáló társaságról elérhetők lesznek. Kérjük 
tisztelt könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a pon-
tos adatok közlése érdekében adataikat egyeztes-
sék az ügyfélszolgálattal (ugyfelszolgalat@mkvk.
hu), a változásokat haladéktalanul jelentsék be 
a kamarának. 

 
Felhívjuk a tisztelt kollégák figyelmét ar-

ra, hogy az 1997. évi LV törvényben (korábbi 
könyvvizsgálói törvény) előírt kamarai nyilván-
tartáshoz képest új adatokat a kamarai tagok, 
könyvvizsgáló cégek az éves adatszolgáltatás 
keretében kötelesek a kamara rendelkezésére 
bocsátani. 

Az éves adatszolgáltatásról bővebben a má-
jusi számunkban olvashatnak. 

Könyvvizsgálók nyilvános adatai

Pályázati feltételek: pályázatot nyújt-
hatnak be egyéni könyvvizsgálók, társasá-
gok, intézmények, illetve a felsoroltak kon-
zorciumai is. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pá-
lyázó adatain kívül a témavázlatot, a kidol-
gozásban részt vevő szakemberek (szerzők) 

felsorolását, valamint a vállalási díjra vonat-
kozó ajánlatot. A pályázattal kapcsolatban 
további felvilágosítást az MKVK Oktatási Bi-
zottságának munkatársai adnak. A pályáza-
tokat az MKVK Oktatási Bizottságához kell 
benyújtani személyesen vagy postai úton. A 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja 
a jogot a pályázat eredménytelennek nyil-

vánítására.

A pályázat beadásának a határideje:
2008. május 15.

A pályázatok elbírálása:
2007. május 25-ig

A szerződések megkötése:
2007. május 25.

Az oktatási anyagok elkészítésének
a határideje:

2007. június 30.

Levelezési cím: Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Oktatási Bizottsága, 1373 Budapest, 
5. Postafiók 587. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Szakmai továbbképzés oktatási 
anyaga”.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási és Szakértői Bizottsága pályázatot hirdet
a 2008. évi szakmai továbbképzés oktatási anyagának a kidolgozására, valamint
az oktatók felkészítésére. 

Oktatási téma Oktatási blokk
Esettanulmány a könyvvizsgálati standardok 4 x 45 perc
alkalmazásához, különös tekintettel a mérleg
könyvvizsgálatára
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

Minőségellenőrök
névsora

A pénz- és tőkepiaci tagozat felhívása
hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára

SOR- NÉV TAGSZÁM
SZÁM

  1. dr. Abonyi János 002260
  2. Ábrahámné Miklós Erzsébet 000460
  3. Agócs Gábor 005600
  4. Baczoni Péterné 004294
  5. Balaton Zoltán 005772
  6. Balázsné Szabó Zsuzsanna 002102
  7. Bartha Zsuzsanna Éva 005268
  8. Bertókné Oros Zsuzsanna 004607
  9. Beszeda István 000010
10. Binder Szilvia 003801
11. Bíró Valéria 000012
12. Bíróné Zeller Judit 002994
13. Bóka Béla 003013
14. Brehószkiné Mile Adrien 002601
15. Csanaky Tünde 001936
16. dr. Cselőtei Istvánné 001136
17. dr. Csemniczky Jánosné 003093
18. Farkas Márta 001437
19. Farkas Zoltánné 000495
20. Feketéné Horváth Márta 002141
21. Forgács Gabriella 003228
22. Frint Gáborné 004346
23. Gábor Istvánné 000500
24. Gyurikné Sós Margit 003662
25. Horváth Attila 005173
26. Kalocsi Imréné 003829
27. Katona Mihályné 001209
28. Kiss Borbála 000376
29. Komlódiné Megyebíró Anikó 002815
30. Kovács Istvánné 003966
31. Kovácsné Oláh Veronika 002819
32. Krizsán Katalin  002822

SOR- NÉV TAGSZÁM
SZÁM

33. Lassányi Ferencné dr. 003526
34. Leposa Csilla 005299
35. Mádi-Szabó Zoltán 003247
36. Munkácsi Márta 001821
37. Nagy Zoltán 005027
38. Nagyné Zagyva Zsuzsanna 001288
39. Niczki Éva 004454
40. Olma Frigyes 000718
41. Pocskainé dr. Wágner Mária 001623
42. Pozsgai Vincéné 004430
43. Puskás István 004106
44. Rédei Emese 004125
45. Rieszné Szegő Éva 001627
46. dr. Serényi Iván 003607
47. Starkné Rezeli Erzsébet 000734
48. Szabó Gabriella 000941
49. Szűcsné Kovács Magdolna  001652
50. dr. Takácsné Grúz Erzsébet 000103
51. Tassy Istvánné 002736
52. Terhesné Miletin Katalin 000617
53. dr. Tessényi Kornél 002519
54. Tímár Pál 002527
55. Tóth Kálmánné 001897
56. Tóthné Sallai Éva 002235
57. dr. Türkössy Anikó 000624
58. Vancsa Mária 002746
59. Varga Gáborné 004200
60. Veréb Zsuzsanna 000633
61. Veresné Drótos Katalin 002065
62. Vida Tibor 001081
63. Viszmeg János Andrásné 002244

■ A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók 
könyvvizsgálóinak a 2007. december 31-i beszámoló 
könyvvizsgálata után a Pénzügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyelete számára külön kiegészítő jelentést kell készíteni. 
A kiegészítő jelentés szerkezetét és tartalmát a felügye-
let és a kamara közös ajánlása szabályozza, amely mind 
kamara, mind a felügyelet honlapján megtalálható. A ké-
szítés határideje a beszámolót elfogadó közgyűlés utáni 
15 nap, illetve május 31-e. A kiegészítő jelentés készítése 
mintegy 300 könyvvizsgáló kollégát érint. 

A pénz- és tőkepiaci tagozat elnökségének 2008. január 
16-i határozata alapján ezúton kérjük az érintett könyvvizs-
gáló kollegákat, hogy osszák meg a kiegészítő jelentés ké-

szítése során tett észrevételeiket, javaslataikat a tagozattal. 
A tagozat elnöksége és szakértői csoportja a beérkezett 
észrevételeket megtárgyalja és a közös ajánlás 2008. évi 
módosítása, átdolgozása során fi gyelembe veszi. Mind a 
pozitív visszajelzéseket, mind pedig a javítási lehetősége-
ket megfogalmazó észrevételeket szívesen fogadjuk. 

Kérjük észrevételeiket, javaslataikat 2008. június 5-ig 
juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@
mkvk.hu, fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1373 Bu-
dapest, 5. Pf.: 587.

Agócs Gábor,
az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának elnöke

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 161. §-ának (2) bekez-
dése értelmében az alábbiakban közöljük a minőségellenőrök névsorát. A márciusi szá-
munkban megjelent minőség-ellenőri pályázati felhívásunk eredményét a pályázatok 
kiértékelését követően a Hírlevél egy későbbi számában közöljük.


