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Nyilvános adatok köre

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. 
évi LXXV törvény (a továbbiakban: könyv-
vizsgálói törvény) rendelkezései szerint a 
kamarai tag könyvvizsgáló és könyvvizsgáló 
cég a kamarai nyilvántartásba vett ada-
taiban bekövetkezett változásokat hala-
déktalanul, de legkésőbb 15 napon belül 
köteles bejelenteni. Ez a változás-bejelenté-
si kötelezettség valamennyi kamarai tag 
könyvvizsgálót és könyvvizsgáló céget, 
így az aktív könyvvizsgálót és könyvvizsgáló 
céget, valamint a szüneteltető könyvvizs-
gálót is terheli. Ennek a kötelezettségnek a 
teljesítését a kamara megteremtette: a honla-
pon történő ügyfélkapus bejelentkezés után 
az adatokban bekövetkezett változások rög-
zíthetők. Az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása a könyvvizsgálói törvény és az 
alapszabály előírásaira tekintettel fegyelmi 
vétségnek minősül.

Éves kötelező adatszolgáltatás

A kamara a könyvvizsgálói törvényben meg-
határozott haladéktalan változás-bejelentési 
kötelezettség lehetőségének megteremtése 
mellett további adatok szolgáltatásának kö-
telezettségét írhatja elő az alapszabály ren-
delkezései értelmében.

A 2009. évi adatszolgáltatás teljesítési ha-
tárideje: 2009. június hó 10. 

Az éves adatszolgáltatásra – a folyamatos 
változás-bejelentési kötelezettségre is tekintet-
tel – csak az aktív kamarai tag könyvvizsgá-
lók és könyvvizsgáló cégek kötelezettek. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a szüneteltető 
státuszú könyvvizsgálóknak nincs adatszol-
gáltatási kötelezettségük, azonban az csak az 
előző részben tárgyalt változásokat érintő, a 

könyvvizsgálói törvényben meghatározott be-
jelentési kötelezettségre terjed ki.

Az idei évben is − a korábbi években meg-
szokott – adatlapok alkotják az éves adatszol-
gáltatás kérdőíveit:

•tagnyilvántartási adatlapok,
•minőség-ellenőrzési adatlapok, valamint
•biztosítási adatlap.
Mindhárom adatlap természetes személy 

könyvvizsgálóra és könyvvizsgáló cégre értel-
mezve is elkészül. Az adatlapok tartalmának 
részletes meghatározása, formai kialakítása és 
a szükséges informatikai fejlesztések megva-
lósítása az elnökség döntésének megfelelően 
folyamatban van. 

Az adatszolgáltatás menete

Az adatszolgáltatás a kamara honlapjáról 
letölthető táblázatok kitöltésével és papír-
alapú vagy elektronikus megküldésével tör-
ténik. Természetesen − szükség esetén − a 
könyvvizsgálók idén is kérhetik a területi 
szervezetek segítségét az adatszolgáltatás 
teljesítéséhez.

Az idénre tervezett honlapon keresztüli 
adatszolgáltatást − amely lehetővé tenné, 
hogy az előző évek bonyolult és előre elké-
szített (gyakran pótlapot igénylő, külön lapon 
magyarázó) adatlapjait felhasználóbarát, a je-
lenlegi honlapon is a „Saját adatoknál” meg-
szokott struktúrájú adatközlési forma váltsa 
fel – a beérkezett javaslatokat megfontolva 
jövőre halasztottuk. 

Az adatlapok kitöltésének útmutatóját 
szintén a megszokott módon – májusi hírle-
velünkben tesszük közzé. A kitöltési útmu-
tató, illetve maguk az adatlapok a honlapról 
is elérhetők lesznek. Az adatlapok elkészül-
téről és publikálásáról május folyamán külön 
e-mailben tájékoztatjuk a tagságot. 

  
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

Tájékoztató a május végén 
induló 2009. évi kamarai 

kötelező adatszolgáltatásról
Beszámol a pénz-
és tőkepiaci
tagozat
A tagozat elnöke beszámol 
az előző évi tevékenységről, 
ismerteti a szakmai napok 
témáit és az eddig elért 
eredményeket.

Kibővített elnökségi 
ülés határozatai
A Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara legutóbbi, április 
17-én megtartott kibővített 
elnökségi ülésén 19
határozat született.

A könyvvizsgáló 
kérdez, a szakértői 
bizottság válaszol
Árfolyam, nonprofit kft.,
csoma goló  eszközökkel kapcso-
latos éves jelentés a témája
az olvasói kérdéseknek
és a szakértői válaszoknak.

Pályázatok
Az oktatási bizottság két 
pályázatot tesz közzé,
az egyiket oktatói feladatok 
ellátására, a másikat
a minősített oktató cím 
elnyerésére.
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Kis és közepes 
hitelintézetek 
könyvvizsgálóinak szóló 
módszertani útmutató
■ A ptt honlapjáról letölthető a kis- és közepes 
hitelintézetek könyvvizsgálóinak szóló módszer-
tani útmutató végleges verziója. A módszertani 
útmutató iránymutatással, ellenőrző listákkal 
és munkalapmintákkal segíti a könyvvizsgáló 
kollégákat, amit nem csak a hitelintézetek, de 
a pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálói is ki-
válóan alkalmazhatnak. 

A módszertani útmutatóhoz várjuk a gya-
korlati alkalmazás során felmerült kérdéseket, 
javaslatokat és észrevételeket. Ezeket a ptt@
mkvk.hu címre küldjék el részünkre.

A G Ó C S  G Á B O R ,

az MKVK PTT e lnöke

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 közhasznú 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 
ezáltal az európai könyvvizsgálói szervezetekkel való hatékonyabb együttműködés céljából,

◆  az idegen nyelv oktatásában részt vevő könyvvizsgálóknak az idegen nyelv behatóbb elsajátítá-
sát célzó külföldi utakon való részvételének támogatása.

Ezúton kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadójának 1 százalékával szíveskedjen támogatni a könyv-
vizsgálók 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

■ Mintegy 501 fő regisztrált tagozati tag 
alkotja a tagozatot, melyből mintegy 402 
fő aktív (főfoglalkozású) státuszban lévő 
könyvvizsgáló. 

Az elnökség évente 4 alkalommal ülésezik, 
elsősorban szakmai témákban. 

Az elnökség tagjai: 

 Agócs Gábor, elnök
 Balázs Árpád, alelnök
 Bíróné Zeller Judit 
 Csabuda Eszter 
 Horváth Péter Attila
 Szabó Gergely
 Trautmann Ágnes

A tagozat 2005. szeptember 14-én taggyűlé-
sén elfogadta szervezeti és működési szabály-
zatát, ennek kisebb kiegészítését, módosítását 
az új könyvvizsgálói törvénynek megfelelően 
2007. október 10-i taggyűlésen végeztük el, 
további kiegészítése pedig 2008. december 
8-i taggyűlésen került sor. 

A taggyűlések minden alkalommal szak-
mai nap keretében kerülnek megrendezésre, 
melyeken rendszerint 4 oktatási kredit pont 
gyűjthető. A 2008-as évtől a szakmai rendez-
vények nem csak a tagozati tagoknak, de a 
helyi szervezeteknél jelentkezők számára is 
elérhetők (a vonatkozó költségeket a kama-
ra megosztja a jelentkezők arányában). Így 
2008. évben a következő témákban rendez-
tünk szakmai napokat: 

❶ 2008. október 20. 
•Pénzügyi és operatív lízingtársaságok 

könyvvizsgálata

•Minőség-ellenőrzés a pénz- és tőkepiac 
könyvvizsgálóinál, változások 2008-tól

•Pénzügyi szervezetek audit-módszertana
❷ 2008. november 28. (PSZÁF-fal közösen, a 

megnyitót a PSZÁF főigazgatója tartotta): 
•Könyvvizsgálói különjelentés előző évi 

tapasztalatai 
•Könyvvizsgálói különjelentés ajánlásának 

(változások) ismertetése 
•A CRD (tőkedirektíva) alapján született 

kormány- és PM-rendeletek ismertetése
•Basel II, Solvencia II., validáció – Az első 

év tapasztalatai és a vonatkozó kormány- és 
PM-rendeletek

•Csalások, visszaélések a pénz- és tőke-
piac területén 

❸ 2008. december 8. 
•Jogszabályváltozások 2009. évtől a pénz 

és tőkepiac területén
•A tagozat által pályáztatott takarékszövet-

kezetek könyvvizsgálatát segítő módszertani 
útmutató (munkaprogram) ismertetése

❹ Mindezeken kívül két témában/helyszí-
nen tartottunk kisebb létszámú workshopot/
kerekasztal-beszélgetést 2008. október–no-
vember folyamán: 

• A befektetési alapok könyvvizsgálatának 
specialitásai 

• A Veszprém Megyei, Fejér Megyei és Ko-
márom-Esztergom Megyei szervezetek 
számára kihelyezett oktatás

A (térítésmentes) szakmai napokon rend-
szeresen 120−180 fő vesz részt. A témák ki-
választása az e-mail címmel rendelkező tagok 
véleményének kikérésével történik. 

ELNÖKÉGI ÜLÉSEK, SZAKMAI MUNKA. 
Az elnökség negyedévente ülésezik, elért 
eredményeink:

•A PSZÁF részére készülő könyvvizsgálói 
különjelentésre vonatkozó PSZÁF–kamarai 
ajánlás változásainak egyeztetése

•Takarékszövetkezetek könyvvizsgálatát 
segítő módszertani útmutató (munkaprog-
ram) kidolgozásának pályáztatása és szakmai 
felügyelete a szakértői és minőség-ellenőrzési 
bizottsággal együttműködve

•Korszerű, szakmai anyagokat és teljes ta-
gozati tagnévsort tartalmazó honlap áll rendel-
kezésre a kamara honalján belül. A honlapon 
lehet jelentkezni és tagi adatokat módosítani, 
valamint a szakmai napok anyagai és egyéb 
publikációk is elérhetők, letölthetők

•Szakmai konferenciák szervezése
•Szmsz módosításának előkészítése 
•Az elnökség munkáját támogató Szakértői 

Csoport létrehozása és működtetése
A Szakértői Csoport tagjai

 MNB: Kalina Gábor főkönyvelő és Szom-
bati Ildikó, a szabályozáspolitikai osztály 
vezetője
 PSZÁF: Csendes Zsoltné Kiss Szilvia, Stefanincsné 
N. Éva, Malatinszki Julianna, Somogyvári 
Sándorné
 Bankszövetség: Batka Anna, Vágó Enikő, 
Csekei Emília

•Jogszabályok véleményezése
•Részvétel a Konzultációs Szolgálat mun-

kájában.
A G Ó C S  G Á B O R ,

az MKVK PTT e lnöke

Beszámoló
a pénz- és tőkepiaci tagozat 2008. évi tevékenységéről
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26. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fegyelmi bizottság FB-39/2009. sorszámú 
határozatát egyhangúlag megváltoztatta és az 
eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgálóval 
szemben a fegyelmi eljárást megszüntette.

27. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a fegyelmi bizottság FB-51/2009. sorszá-
mú határozatát 13 igen és 1 nem szavazattal 
megváltoztatta és az eljárás alá vont kama-
rai tag könyvvizsgálót írásbeli megrovásban 
részesítette.

28. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a felvételi bizottság 2969-1/2008. sorszámú 
határozatát egyhangúlag megváltoztatta és a 
könyvvizsgáló cég engedélye megszűnésének 
megállapítása iránti hatósági eljárást meg-
szüntette. Az elnökség felszólította a könyv-
vizsgáló céget a hatályos társasági szerződés 
cégbírósági beadásának 30 napon belüli meg-
felelő igazolására.

29. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a minőség-ellenőrzési bizottság MIN 
2008/T/461 sorszámú határozatát egyhan-
gúlag helybenhagyta.

30. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
kamarának, a kamara elnökségének, elnöké-
nek, alelnökeinek, a fegyelmi megbízottnak és 
a bizottságoknak a 2008. évi tevékenységükről 
szóló beszámolóit és azokat az alelnöki be-
számolók kivételével a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra.

31. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és 13 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta a kamara 2008. évi 
pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló be-
számolót és azt a kamara küldöttgyűlése elé 
terjeszti elfogadásra.

32. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a kamara 2008. évi számviteli beszámolóját 
és azt az elkészült könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti 
elfogadásra.

33. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és 13 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadta a kamarának a területi szervezetek 
jóváhagyott pénzügyi terveivel, valamint ered-
mény- és mérlegterveivel kiegészített 2009. évi 
összesített pénzügyi tervet és azt a kamara 
küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra.

34. számú (2009. 04. 17. határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és 
vizsgaszabályzat módosítására irányuló elő-
terjesztést.

35. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és 12 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta az okleveles könyv-
vizsgálói képzés adózás tantárgy vizsgázta-
tói névjegyzékére vonatkozó előterjesztést, 
melyet a pénzügyminiszternek megküld jó-
váhagyásra.

36. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a minőség-ellenőrzési bizottság szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról szó-
ló előterjesztést és azt jóváhagyásra a kamara 
küldöttgyűlése elé terjeszti.

37. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel 
13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett el-
fogadta az alapszabály módosítására irányuló 
előterjesztést és azt a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra.

38. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és a felvetődött kiegészítésekkel 
egyhangúlag elfogadta a felvételi szabályzat 
módosítására irányuló előterjesztést és azt a 
kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra 
azzal, hogy az alapszabály módosításai a sza-
bályzat szövegében átvezetésre kerülnek.

39. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
minősítési szabályzat módosítására irányuló 
előterjesztést és azt a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra.

40. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és 13 igen szavazattal, 1 

tartózkodással elfogadta a szakmai tovább-
képzési szabályzat módosítására irányuló elő-
terjesztést és azt a kamara küldöttgyűlése elé 
terjeszti elfogadásra.

41. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az 
etikai szabályzat módosítására irányuló elő-
terjesztést és azt a kamara küldöttgyűlése elé 
terjeszti elfogadásra.

42. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a különbözeti vizsgaszabályzat módosítására 
irányuló előterjesztést. 

43. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar  Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, 
hogy a kamara elnöke 2009. május 9-ére kül-
döttgyűlést hív össze a kiegészített napiren-
di pontokkal.

44. számú (2009. 04. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
elfogadta a Somogy megyei területi szervezet 
és a Zala megyei területi szervezet munkájá-
ról készült beszámolókat.
 D R .  L U K Á C S  J Á N O S , 

 az  MKVK elnöke

Pontosítás
A Hírlevél márciusi számában pontatlanul je-
lent meg a 23. számú határozat.
A pontos szöveg a következő.

23. számú (2009. 03. 06.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egy nem szavazattal el-
fogadta, hogy a mentori rendszeren belül a 
kamarai tag könyvvizsgálónál vagy könyvvizs-
gáló cégnél teljesítendő gyakorlati idő 2000 
óra legyen, melyet minimum két, maximum 
négy év alatt kell teljesíteni.

Az elnökség felkéri az elnököt a szükséges 
törvénymódosítás kezdeményezésére.

Az elnökség a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara mentori szabályzatának 18. pontjában 
meghatározott felhatalmazás alapján egyhan-
gúlag elfogadta, hogy a mentori rendszerbe 
2009. január 1-jét követően belépő könyvvizs-
gáló jelölt évente 45 000 forint mentori díjat 
köteles fizetni a kamarának.

A határozat nem érinti a mentori rendszer-
be korábban belépő könyvvizsgáló jelöltek fi-
zetési kötelezettségét.

KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2009. ÁPRILIS 17.)
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A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és 
biztosítók könyvvizsgálóinak a 2008. december 
31-i beszámoló könyvvizsgálata után a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete számára külön 
kiegészítő jelentést kell készítenie. A kiegészí-
tő jelentés szerkezetét és tartalmát a felügyelet 
és a kamara közös ajánlása szabályozza (ami a 
2008. évben változott), mely mind a kamara, 
mind a felügyelet honlapján megtalálható. A 

készítés határideje a beszámolót elfogadó köz-
gyűlés utáni 15 nap, illetve május 31-e. A ki-
egészítő jelentés készítése mintegy 300 könyv-
vizsgáló kollégát érint. 

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnökségének 
határozata alapján ezúton kérjük az érintett 
könyvvizsgáló kollégákat, hogy osszák meg 
a kiegészítő jelentés készítése során tett 
észrevételeiket, javaslataikat a tagozattal. 

A tagozat elnöksége és szakértői csoportja a be-
érkezett észrevételeket megtárgyalja és a közös 
ajánlás 2009. évi módosítása, átdolgozása során 
figyelembe veszi. Mind a pozitív visszajelzése-
ket, mind pedig a javítási lehetőségeket megfo-
galmazó észrevételeket szívesen fogadjuk. 

Kérjük észrevételeiket, javaslataikat 2009. 
június 5-ig juttassák el a következő címek va-
lamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu, fax: 1/473-
4510, postacím: MKVK PTT 1373 Budapest, 
5. Pf.: 587.

A G Ó C S  G Á B O R ,

a pénz-  és tőkepiaci  tagozat  e lnöke

A könyvvizsgáló kérdez,  a szakértői bizottság válaszol
A felhívásunkra érkezett olvasói felvetéseket a szakértői bizottság megtárgyalta. A köz ér dek lő dés re számot tartó kérdéseket 

és válaszokat rendszeresen közöljük. Továbbra is várjuk a szabályzatokkal, számvitellel, adózással és könyvvizsgálattal 
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket a szakertoi@mkvk.hu e-címre. 

1.
Devizás vevő, szállító kiegyenlítése történhet a választott árfo-
lyam (számviteli törvény 60. §) helyett szerződésben megállapo-
dott árfolyamon? Ebben az esetben nem keletkezik elengedett 
követelés, illetve kötelezettség?

A válaszhoz a számviteli törvény 60. §-a, valamint a 62. § (4) bekezdé-
se ad támpontot: a devizában fennálló követelések és kötelezettségek be-
kerülési értéke, azaz az állománynövekedések elszámolásának árfolyama 
a választott árfolyam (MNB-árfolyam vagy a hitelintézeti deviza eladási 
és vételi árfolyam átlaga). Az állománycsökkenések elszámolására a vá-
lasztott árfolyam alkalmazandó FIFO- vagy átlagár módszerrel számolva 
a devizakészlet csökkenését. 

A szerződésben meghatározhatnak egy árfolyamot, de az elszámoló 
árnak minősül, és nem a valós, a számviteli törvényben rögzített árfo-
lyamnak. Ebből adódóan véleményem szerint ez nem minősül elengedett 
követelésnek, hanem az árfolyamkülönbségek megjelenése kettős:

– egyrészről árfolyamkülönbség keletkezik a devizabetét-számla választott 
árfolyama és az elszámoló ár közötti árfolyam-differenciából adódóan,

– másrészről árfolyamkülönbség keletkezik a követelés, kötelezettség 
bekerülési árfolyama és az elszámoló ár közötti eltérő árfolyamból adó-
dóan.

Például: 
100 euró kötelezettség:
– bekerülési árfolyama 300 Ft/€
– kiegyenlítés elszámoló áron  320 Ft/€
– kiegyenlítés a devizabetét-számla átlagárfolyamán  280 Ft/€

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

kedvezmÉnyes kÖnyvvÁsÁr
2007 májusában a Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány gondozásában megjelent

a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok című könyv, amely
a 2006. január 1-jén létező valamennyi nemzetközi pénzügyi beszámolási standard (IFRS) 

teljes szövegét magában foglalja, beleértve a nemzetközi számviteli standardokat (IAS)
és az Értelmezéseket. 

A könyv nélkülözhetetlen szakmai anyagként szolgál egyetemi hallgatók, pénzügyi, számviteli 
szakemberek, könyvvizsgálók és mindazok számára, akik mélyebb ismeretekre szeretnének 
szert tenni a nemzetközi számviteli és beszámoló készítési szabályozás terén.

A könyv 2009. május 4-től kedvezményes áron,
8 200 Ft + áfáért − eredeti ára: 20 000 Ft+áfa −

(+postázási és kezelési költség) megvásárolható, illetve megrendelhető a Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítványtól.
Bővebb információ a könyvről Szilágyi Beatrixtól kapható

a  473-4500 telefonszámon vagy az international@mkvk.hu
e-mail címen, vagy a

http://www.mkvk.hu/szervezet/alapitvanyaink/mszf/ifrskonyv weboldalon. 
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T 5 Költség − K 454 Szállító 30 000 Ft
T 454 Szállító − K 38X  Elszámoló ár technikai számla 32 000 Ft
T 87 Pénzügyi ráfordítás − K 454 Szállítók 2 000 Ft
T 38X Elszámoló ár technikai számla − K 386 Devizabetét számla
 28 000 Ft
T 38X Elszámoló ár technikai számla − K 97 Pénzügyi bevétel
 4 000 Ft

2.
Társaságunk által könyvvizsgált Közhasznú Társaság átalakul 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társasággá. A Ptk. a közhasz-
nú társaságoknál kötelező könyvvizsgálatot ír elő. A közhasznú 
társaságból nonprofi t korlátolt felelősségű társasággá alakult 
gazdasági társaságnál kötelező-e a könyvvizsgálat, vagy a 100 
millió forintos értékhatár vonatkozik ezután rá?

Az új társasági törvény jelentősen megváltoztatja a könyvvizsgáló-
ra vonatkozó szabályozás struktúráját. A könyvvizsgáló választásának 
szükségességét, továbbá a könyvvizsgálat tartalmi meghatározását a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (számviteli törvény) hagyja. 
A társasági törvény ezzel kapcsolatban csak a választott könyvvizsgáló 
(társasági könyvvizsgáló) feladatát határozza meg. 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről 
és a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt 2007. 
június 26-án hirdették ki, hatályba lépett 2008. január 1-jén. A törvény 
213. §-a módosította a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli 
törvény) 155. §-ának (3) bekezdését, amely a kötelező könyvvizsgálati 
kötelezettség alóli mentesség kritériumát tartalmazza.

A módosítás az eddigi (a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában 
fennálló éves nettó árbevételre vonatkozó) 50 millió forintos értékha-
tárt százmillió forintra emelte és kibővítette még egy feltétellel a kö-
vetkezők szerint.

„Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együtte-
sen teljesül:

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves 
(éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 mil-
lió forintot, és

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által 
átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.”

A módosítás tehát növeli azon vállalkozások számát, amelynél nem 
kötelező a könyvvizsgálat. A szabálymódosítás 2008. január 1-jével 
lépett hatályba, azaz a megemelt értékhatárt először azon üzleti év 
könyvvizsgálati kötelezettségének megállapításakor kell figyelembe 
venni, amelynek első napja a 2008-as naptári évben van. Ekkor a meg-
előző két üzleti év (a 2006. és a 2007.) árbevételi és létszámadatainak 
figyelembevételével kell megállapítani, hogy az említett mutatók két-
éves átlaga alatta marad-e a 100 millió forintnak és az 50 főnek. Ez 
esetben a 2008. üzleti évről (figyelembe véve a számviteli törvény és 
egyéb jogszabályok kötelező könyvvizsgálatot előíró rendelkezéseit is) 
készített éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót már nem kö-
telező könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni.

Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál, ha az üzleti évet megelőző 
két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy 
csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat 
és − ha van − a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) 
adatait kell figyelembe venni. Ha például a vállalkozó jogelőd nélkül 
2007-ben jött létre, akkor van egy előtársasági üzleti éve és van egy 
csonka 2007-es üzleti éve.

A 2008. évi (első teljes naptári évi, illetve 2008-ban kezdődő üzle-
ti évi) beszámoló könyvvizsgálati kötelezettségének vizsgálatánál ez a 
vállalkozó már figyelembe veheti a megemelt, 100 millió forintos ér-
tékhatárt.

[2000. évi C. törvény 155. § (3) bekezdés]
Az új gazdasági társaságokról szóló törvény lehetőséget biztosít 

non-profit gazdasági társaság alapítására, bármely társasági formában. 
A non-profit gazdasági társaság már működő gazdasági társaságból is 
létrejöhet. A non-profit jelleget a társaság cégnevében fel kell tüntetni. 
Non-profit gazdaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészí-
tő jelleggel folytathat. A gazdasági társaság tevékenységéből származó 
nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság va-
gyonát gyarapítja. A non-profit gazdasági társaság közhasznú vagy ki-
emelkedően közhasznú fokozatot szerezhet. 

A törvény non-profit gazdasági társaság alapítására vonatkozó ren-
delkezései 2007. július 1-jén léptek hatályba. 2007. július 1. napját kö-
vetően közhasznú társaság nem alapítható. A 2007. július 1-jén a cég-
nyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság 
azonban 2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabá-
lyok szerint működhet tovább. Működő közhasznú társaságoknak te-
hát 2007. július 1-jét követően kettő éven belül társasági szerződésük 
módosításával non-profit korlátolt felelősségű társasággá vagy más non-
profit gazdasági társasággá kellett átalakulniuk, illetve elhatározhatták 
jogutód nélküli megszűnésüket. 

 Ha a cégbíróságnál nonprofit társaságként való nyilvántartásba vé-
telüket 2009. június 30-ig nem kérik, ha a határidő eredménytelenül 
letelik, akkor ezeket a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja törvényes-
ségi felügyeleti intézkedéssel 

[Gt. 365. § (2)−(3) bekezdés].

A 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet, amely „a számvite-
li törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” szólt, 2009. 
július 1-től törölte a rendelet hatálya alá tartozó szervezetekből 
a közhasznú társaságokat. A törvény tehát nem terjed ki a volt 
közhasznú és átalakult nonprofit gazdadasági társaságokra. Így 
annak 19. §-a sem alkalmazható, amely a kötelező könyvvizsgá-
latra vonatkozott.

Szakmai véleményem szerint az átalakult nonprofit gazdasági 
társaságra a számviteli törvény előírásai az irányadók.

3.
Kérdésem a környezetvédelmi felhasználásról készített je-
lentéshez kiadott könyvizsgálói záradék kapcsán: gazdálkodó 
szervezet csomago ló esz közökkel kapcsolatos éves jelentését 
könyvvizsgáló nak kell-e ellenjegyeznie?

A gazdálkodó szervezet csomagolóeszközökkel kapcsolatos éves je-
lentésének  könyvvizsgálóval történő  ellenjegyeztetése során a  800. 
témaszámú standard  könyvvizsgálói jelentés különleges cé-
lú könyvvizsgálati megbízásoknál című standard előírásai szerint 
kell eljárni.

Figyelembe kell venni azonban e standard 6. szakaszában részlete-
zetteket:

„Abban az esetben, ha a gazdálkodónak a pénzügyi-számviteli in-
formációkat kormányszervekhez, vagyonkezelőkhöz, biztosítókhoz és 
egyéb szervezetekhez kell benyújtania, lehet, hogy a könyvvizsgálói je-
lentésnek előírt formátuma van. Ezek az előírt formátumú jelentések 
nem feltétlenül vannak összhangban ezen Nemzetközi Könyvvizsgálati 
Standard követelményeivel. Például, a formajelentés egy tény igazolását 
írhatja elő, amikor véleménynyilvánítás lenne helyénvaló, megkövetel-
het a könyvvizsgálat hatókörén kívül eső tényezőkre vonatkozó véle-
ménynyilvánítást, vagy mellőzhet lényeges megszövegezést. Amikor a 
könyvvizsgálótól előírt formátumban való jelentéstételt kérnek, 
a könyvvizsgálónak át kell gondolnia az előírt jelentés tartalmát 
és szövegezését, és szükség esetén megfelelő változtatásokat kell 
eszközölnie annak érdekében, hogy összhangba kerüljön ezen 
Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard követelményeivel vagy új-
raszövegezés, vagy egy külön jelentés hozzáfűzése révén.”
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyelet-
ről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási te-
vékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiakban: 
minősített oktató) végezhet.

Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve a honlapról (www.mkvk.hu) letölthető adat-
lapon lehet. 

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei:
a)  az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben 

vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
b)  a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási 

intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői kép-
zésben végzett rendszeres oktatói tevékenység.  

c)  a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói ké-
pesítés, valamint a kérelem beadása évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra jo-
gosító kamarai tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 5 évben szerzett legalább 3 éves, a könyv-
vizsgálat és ellenőrzés témakörben szerzett oktatói gyakorlat. (Az e pontban foglalt feltételnek való megfelelés 
alól egyedi mérlegelés alapján az oktatási bizottság az OKKT-vel egyetértésben felmentést adhat.)

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
1.   pályázati adatlapot,
2.   rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
3.   maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletraj-

zot,
4.   könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb isko-

lai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
5.   igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (10700024-04615503-51100005) igazgatási szolgáltatási díjat kell fi-
zetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25 000 Ft.

A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra (modulokra) 5 évre adhatja meg. Minősített 
oktatói engedéllyel rendelkező oktató legfeljebb három szakképző helynek lehet rendszeres oktatója.

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. május 31.

A pályázat elbírálásának eredményét az oktatási bizottság a főtitkári hivatal útján közli a pályázókkal, és egyide-
jűleg a minősített oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.

A minősített oktatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti. 

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1373 
Budapest 5, Pf. 587.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 
473-45-00, 473-45-41.

M K V K  O K TATÁ S I  B I Z O T T S Á G

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet
okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére
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Ezennel megpályázom az MKVK által kiírt okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” minősítést.

NÉV 
Anyja neve 
Születési hely Születési idő – – 
Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma (ha van) 
Könyvvizsgálói oklevél száma kelte -- – 
Legmagasabb iskolai végzettség 
Levelezési cím 
Munkahely neve és címe 
Hordozható tel. Munkahelyi tel. 
Otthoni tel. E-mail cím 

Megpályázott tantárgyak (1 = megpályázott tárgy, 0 = meg nem pályázott tárgy)

jogi ismeretek számvitel és elemzés 
közgazdaságtan és pénzügyek számvitelszervezés 
szervezési és vezetési ismeretek könyvvizsgálat és ellenőrzés 

Rendszeres oktatási gyakorlat

Tantárgy Intézmény Időtartam (dátum, tól-ig)
  
  
  
  
  
  
  

Nyelvtudás

Nyelv Minősítés (felsőfok, középfok, egyéb)
 
 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázat elnyerése 
esetén hozzájárulok ahhoz, hogy nevem a „minősített oktatók” névsorában az MKVK lapjában és honlapján közzétételre 
kerüljenek.

Kelt ………………………………...........……… …………………..........................……….......………….
 aláírás

PÁLYÁZATI ADATLAP

az okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím 
elnyeréséhez
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet a kötelező szakmai továbbképzés oktatói feladatainak 
ellátására, 2009. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell maximum 1 oldal terjedelmű szakmai önéletrajzot.
A pályázat benyújtási határideje: 2009. május 31.
A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1373, Budapest 5, Pf.: 587.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: 
Kercsov-Farkas Krisztina, oktatási előadótól
Tel: 06-1-473-4541
oktatas@mkvk.hu MKVK Oktatási Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a kötelező szakmai továbbképzés általános területén oktatói feladatok ellátásához

A kötelező szakmai továbbképzés általános területén oktatói feladatok ellátásához

Ezennel megpályázom az MKVK által kiírt kötelező szakmai továbbképzés oktatói feladatainak 
ellátását.

NÉV: 
Kamarai tagszám: 
Területi szervezet: 
Levelezési cím: 
Telefon: 
E-mail: 

Oktatási gyakorlat

Tantárgy/témakör Intézmény Időtartam 
  (dátum, -tól -ig)
  
  
  
  
  
  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
A pályázat elnyerése esetén hozzájárulok ahhoz, hogy nevem a „kötelező szakmai továbbképzés 
oktatói” névsorában az MKVK lapjában és honlapján közzétételre kerüljön.

Kelt ………………………………………
       …………………………………….
         aláírás

Mellékletek: Szakmai önéletrajz  (max. 1 oldal terjedelemben)

PÁLYÁZATI ADATLAP
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