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A könyvvizsgáló 
kérdez, a szakértői 
bizottság válaszol
EU-pályázathoz lehet-e utólag 
auditáltatni beszámolót? Lejárt 
könyvvizsgálói szerződés után 
lehet-e auditálni? E két
kérdésre válaszol a bizottság.

Pályázatok
A szakértői bizottság pályázatot 
ír ki adótételek, valamint 
kkv-k könyvvizsgálatának 
módszertanára és 
számítógépes programok 
tesztelésére.

Az elnökség II. félévi 
munkaprogramja
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége az előzetes tervek 
szerint a II. félévben három 
alkalommal ülésezik.

XVII. Országos 
Könyvvizsgálói 
Konferencia
Recesszió és könyvvizsgálat 
címmel, szeptember 3−4-én tartja 
országos konferenciáját a kamara, 
ezúttal Balatonalmádiban.

3-6

Beszámol 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Tolna Megyei Szervezete

■ A szervezetünk a megye sajátosságainak megfele-
lően viszonylag kisebb taglétszámmal működik, az 
aktív tagok száma 57 fő, a szüneteltetőké 35 fő. A 
létszám csökkenő tendenciájú. A taglétszám nagyban 
meghatározza a működésünk feltételeit is, nagyobb 
hangsúlyt kaphat a közvetlen problémamegoldás, 
melyet tagjaink legkülönbözőbb szakmai igényei-
nek kielégítése érdekében vállalunk fel, ugyanakkor 
megkereséseink, figyelemfelhívásaink hatékonyabbak 
lehetnek ez által.

A szervezet bérelt irodája Szekszárd központjának 
határán van. Az iroda alkalmas az elnökségi ülések 
lebonyolítására és ha szükséges, a minőség-ellenőr-
zések lefolytatására. Az elnökség több ízben napi-
rendre tűzte az önálló ingatlan beszerzését, ám a 
lehetséges helyszínek funkcionális alkalmatlansága, 
vagy magas ára miatt a vásárlást elvetettük. Szakmai 
rendezvényeinket a létszámtól függő bérelt előadó-
termekben szervezzük meg.

Köztestületi és szakmai feladatok ellátása
A helyi szervezet működését alapvetően a 
–  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizs-
gálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 

–  az MKVK alapszabálya
–  a szervezeti és működési szabályzata és
–    az egyéb belső szabályzatok
határozzák meg.

Taggyűlés
Évente általában 1 alkalommal tartunk taggyűlést, 

ahol a helyi szervezet elnöke beszámol az elnökség 
által végzett munkáról, a küldöttek tevékenységé-
ről, tájékoztatást ad a pénzügyi terv teljesítéséről és 
előterjeszti a következő év pénzügyi kereteit meg-
határozó adatokat. 

Taggyűléseink állandó meghívottja a kamara elnöke, 
aki a könyvvizsgálókat érintő aktuális kérdésekről ad 
tájékoztatást tagjainknak, ezenfelül minden alkalom-
mal szakmai előadást tartunk a tagjaink részére.

Tagság részére nyújtott szolgáltatások
Az évente előírt kötelező oktatást két csoportban 

szervezzük szekszárdi helyszínnel, előadóinkat több-
nyire a szervezet tagjai közül választjuk. A standar-
dokkal kapcsolatos témakörökben Wickert Irén, az 
adózással kapcsolatos előadást Fausztné Czirják Zsa-

nett, aktuális számviteli kérdések témáját Eszterbauer 
Julianna, egyéb módszertani kérdésekről Nyirati Fe-
renc tartott előadást. Amennyiben indokoltnak látjuk 
más előadókat is meghívunk. Az IAS előadásokra 
Madarassiné Szirmai Andreát kértük fel, az elmúlt őszi 
oktatás kamarai törvénnyel kapcsolatos előadását pe-
dig Dr. Borzi Miklós tartotta.

Az elnökség fő feladatának tekintette, hogy tagjaink 
részére megfelelő tartalmú és mennyiségű előadást 
tartsunk helyben, mellyel lehetővé tettük, hogy meg-
szokott környezetben és viszonylag költségkímélő-
en ismerhetik meg tagjaink a szakma gyakorlásához 
szükséges aktuális ismereteket. Az elmúlt évben a 
kötelező témákon felül 16 előadást tartottunk, me-
lyek kreditpontértéke 29 volt. Az előadások témái 
és előadói a következők.

2008. 02. 27. 
Az év végi záráshoz kapcsoldó számviteli, adózási 

feladatok a törvényi változások tükrében 
Az új áfatörvény számviteli elszámolást érintő elő-

írásai, azok könyvelése, bizonylatai
Előadó: Dr. Nagy Gábor, az MSZSZE elnöke
2008. 03. 05. 
Az APEH 2008. évi ellenőrzési irányelve
Előadó: Nagypál Imre, az APEH DDR ellenőrzési 

szakigazgatója
A társadalombiztosítási szabályok 2008. évi aktu-

alitásai, változásai 
Előadó: Somogyi Sándorné korábban az APEH DDR 

ügyfélszolgálati oszt.vez.
2008. 03.12.
Számviteli változások, év végi zárlati teendők, az 

áfatörvény változásának számviteli kezelése 
Előadó: Botka Erika PM szakmai tanácsadó 
2008. 03. 27.
Az áfatörvény változásai 
Előadó: Dr. Csátaljay Zsuzsa szaktanácsadó 
2008. 05. 05.
A társasági adóbevallás elkészítése
Előadó: Buzás Antal
2008. 05. 07.
Várható adótörvényi változások. A hatályos adó 

tv-i előírások gyakorlati alkalmazása, kapcsolódó 
nyilvántartások

Az új pénzmosási törvényhez kapcsolódó fel-
adatok

Előadó: Dr. Nagy Gábor MSZSZE elnöke
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2008. 06. 12.
Könyvvizsgálati zárási dokumentációk
Mintavételi eljárások
Előadó: Nyirati Ferenc, az MKVK Tolna Megyei 

Szervezete elnöke 
2008. 06. 19.
Vagyonosodási vizsgálat
A választott bírósági eljárás, és ítélkezés 
Előadók : Dr. Csilléri Alexandra ügyvéd, adó-

szakértő
Dr. Kecskés László, a PTE tanszékvezető egyete-

mi tanára, az MKVK mellett működő választott 
bíróság elnöke 

2008. 10. 02.
Könyvvizsgálói 

felmérés−ütemterv−ajánlatadás 
Előadó: Nyirati Ferenc, az MKVK Tolna Megyei 

Szervezete elnöke 
2008. 10. 09.
Statisztikai módszerek az alapvető könyvvizsgá-

lati eljárásokban (mintavétel értékelés, dokumen-
tálás) Cash flow összeállítás a számviteli törvény 
szerint, gyakorlati problémák és megoldások 

Előadó: Bogár Péter, az oktatási bizottság tagja
2008. 10. 03.
Aktuális adózási kérdések
Előadó: Fausztné Czirják Zsanett, az APEH DDR 

főosztályvezetője
Aktuális számviteli kérdések 
Előadó: Wickert Irén könyvvizsgáló 
2008. 12. 09.
Felszámolás-csőd problémái
Könyvvizsgálói szerep és felelősség 
Előadó: Dr Nochta Tibor, PTE polgárjogi tan-

szék
2008. 12. 17.
2009. évi adótörvények változásai
Előadók: az APEH DDR munkatársai 
2008. 12. 22.
Számítógépes szakmai oktatás 
Előadó: Schróth Jenő, Didactic Bt. ügyvezetője

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületé-
vel és az Ellenőrzési Szakemberek Egyesületével 
kötött megállapodásunk értelmében rendezvé-
nyeink nyitottak az egyesületi tagok számára, vi-
szonzásul az általuk tartott előadásokat a könyv-
vizsgálói kamara tagjai is ingyenesen látogathat-
ják. Az említett két egyesületen kívül az APEH 
DDR vezetésével is jó kapcsolatot tartunk fenn, 
rendszeresen felkérjük munkatársaikat előadás, 
tájékoztató tartására.

Fontosnak ítéltük a tagok informatikai ismere-
teinek bővítését az elmúlt időben. A megelőző 
három évben a tagság több mint 60 százalékának 
segítettük elő a 80 órás ECDL tanfolyami részvé-
telt, továbbá az elmúlt év utolsó rendezvényén 
az elektronikus levelező rendszerek és az internet 
oldalak használatának gyakorlati ismereteiről szer-
veztünk egész napos oktatást.

A tagok döntő többsége az előadásaink, okta-
tási napok és kreditoktatások szakmai színvo-
nalát kiválónak minősítette, csakúgy mint az el-
helyezés, ellátás körülményeit. Tagjaink részére 

1.
EU-pályázat benyújtásának előfeltéte-
leként az előző két év (2007. és 2008.) 
auditált beszámolójára van szükség, az 
ügyfél azonban az előző két év adatai 
alapján nem volt könyvvizsgálatra köte-
lezett, ezért sem választott könyvvizs-
gálója nem volt, sem a szükséges auditált 
beszámolókkal nem rendelkezik. A pá-
lyázati kiírásnak mindenben megfelel és 
a beszámoló auditját is elvégeztetné, 
de erre már csak utólag kerülhet sor. 
Kérdésem, hogy az előző két üzleti év au-
ditálása milyen formában történhet meg 
ebben az esetben? 

A könyvvizsgálat célja a közzétett éves (egy-
szerűsített éves) beszámolókban (továbbiakban: 
éves beszámoló) meglévő adatok hitelességének 
erősítése. 

A 2007. évi, illetve a 2008. évi éves beszámo-
lókat a társaság – feltételezésünk szerint – már 
közzétette, számviteli törvény szerinti figyelmez-
tető felhívással.

Ha az éves beszámoló adataiban nem történt 
változás, akkor a társaságnak nincs jogalapja az 
ismételt közzétételre, így erről független könyvvizs-
gálói jelentést (700-as, 701-es témaszámú standar-
dok előírásai szerinti) nem lehet kibocsátani.

Természetesen nincs akadálya annak, hogy 
a könyvvizsgáló, ha el tudja végezni a 2007. évi 
és a 2008. évi éves beszámolók magyar nemzeti 
könyvvizsgálati standardok szerinti felülvizsgá-
latát – a hatókör-korlátozás miatt ennek nagyon 
kicsi a valószínűsége −, akkor az EU-s pályázat 
benyújtásának alátámasztására, a felhasználás erre 

a körre való korlátozással könyvvizsgálói jelentést 
(jelentéseket) bocsásson ki.

Mindezekből következik, hogy a könyvvizsgáló 
köthet szerződést a korábbi évek – könyvvizsgáló 
által nem auditált – éves beszámolóinak felülvizsgá-
latára. A könyvvizsgálói jelentés felhasználhatóságát 
korlátozni kell az EU-s pályázatok alátámasztására, 
illetve az elvégezhető (elvégzett) könyvvizsgálati 
eljárások (elegendő és megfelelő bizonyíték meg-
szerzése esetén) alapján a könyvvizsgáló mérlegeli 
a kiadandó könyvvizsgálói jelentés tartalmát, ezen 
belül a záradék (vélemény) szövegét.

2.
Könyvvizsgálói szerződésem 2009. má-
jus 30-án lejárt. Az éves beszámo-
lót (az ismételt közzétételre előkészített 
2007. évi éves beszámolót sem) a taggyű-
lés nem fogadta el 2009. május 30-ig.
Kérdésem az, hogy 2009. évi július hónap-
ban záradékolhatom-e a 2008. évi éves 
beszámolót?

A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok 
alapján a könyvvizsgáló az éves beszámoló felül-
vizsgálatáról könyvvizsgálói jelentést bocsát ki 
(nem záradékolja azt).

Ha a könyvvizsgáló 2009. július hónapban 
már nem a társaság könyvvizsgálója (például 
mert nem hosszabbították meg a megbízatását), 
akkor a 2008. évi éves beszámolóról (2007. évi 
ismételt közzétételre előkészített éves beszámo-
lóról sem) záradékot (véleményt) vagy záradék 
megadását elutasító (véleménynyilvánítást visz-
szautasító) független könyvvizsgálói jelentést 
nem bocsáthat ki.

jogtár és szaksajtó áll rendelkezésre a szervezet 
irodájában.

Gazdálkodás
 A gazdálkodási adataink kiegyensúlyozott funk-

ció ellátásról adnak jelentést. Az elmúlt évben a 
legjelentősebb költségtételt a személyi jellegű ki-
adások jelentették, melyek a költségek 33,66%-t 
tették ki, ebből 17,95%-t az irodavezető munkabére 
és járulékai, a fennmaradó 15,71 %-t az elnökség 
tagjai ( kivéve az elnök) részére kifizetett megbí-
zási díjak képviselték. Szintén jelentős, 19,86 %-s 
arányú a szakmai rendezvények kiadási rovata, 
ezen belül az oktatók díjazása 12,36%. Bevétele-
ink és kiadásaink egyensúlyban vannak.

A szervezet irodai eszközökkel és oktatást se-
gítő berendezésekkel megfelelően ellátott azzal, 

hogy az előadások alkalmával használt note book 
és a WINDOWS-alkalmazások cseréje elkerülhe-
tetlenné vált. 

Összefoglalás
Véleményünk szerint a Tolna Megyei Szerve-

zet elnöksége a vonatkozó előírások és a tagok 
igényeinek megfelelően látja el tevékenységét. 
A tagság felmerülő problémáinak megfelelően 
biztosított az információáramlás mind a megyei 
vezetés, mind az országos vezetés felé. A helyi 
szervezetre háruló feladatokat, a központi szer-
vezeti irányítás által kért teljesítéseket határidő-
re szolgáltattuk, tevékenységünkkel kapcsolatos 
panaszról tudomásunk nincs.

N Y I R AT I  F E R E N C , 

a Tolna Megyei  Szer vezet  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. 



2009. július–augusztus • HÍRLEVÉL  3

KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI
(2009. JÚNIUS 19.)

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be egyéni könyvvizsgálók, társaságok, intéz-

mények, illetve a felsoroltak konzorciumai is.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatain kívül: 
• az alkalmazni tervezett munkamódszer részletes bemutatása,
• a résztvevő szakemberek felsorolását, valamint szakmai referenci-

áit hasonló munkákkal kapcsolatban,
• a tesztelés eredményeiről kiadni tervezett dokumentumot,
• a teszt eredményével kapcsolatos felelősségvállalást,
• a tesztelés tervezett időigényét,
• a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot.
További felvilágosítást az MKVK Szakértői Bizottsága ad nmaria@

mkvk.hu címen.

A pályázatokat az MKVK Szakértői Bizottságához kell benyújtani 
személyesen vagy postai úton.

A pályázatokat a szakértői bizottság bírálja el.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat ered-

ménytelennek nyilvánítására.

A pályázat beadásának határideje: 2009. augusztus 3. 
A pályázatok elbírálása: 2009. szeptember 1. 

Cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8., 
Levelezési cím: 1373 Budapest 5., Pf.: 587
A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat: „A könyvvizsgálókat segí-

tő program tesztelésére”

50. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
felvételi bizottság 833-1/2009. számú határozatát 
egyhangúlag részben megváltoztatta és a kamarai 
tagsági viszony megszűnésének időpontját 2009. 
április hó 29. napjában állapította meg. 

51. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége az 
F-22-5/2009. számú, fegyelmi eljárás megindítását el-
utasító határozatot egyhangúlag helybenhagyta. 

52. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
841-2/2009. szám alatt folyamatban lévő másod-
fokú, illetve az F-42/2009. szám alatt folyamat-
ban lévő elsőfokú fegyelmi eljárásban az eljárás 
alá vont kamarai tagnak a fegyelmi megbízott el-
len előterjesztett elfogultsági kifogását egyhangú-
lag elutasította.

53. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag akként határozott, hogy a 841-2/2009. 
szám alatt folyamatban lévő másodfokú fegyelmi 
eljárásban az ügy érdemi tárgyalását és a döntést a 
soron következő elnökségi ülésre halasztja. 

54. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
minőség-ellenőrzési bizottság MIN 2008/P/0304. 
sorszámú határozatát egyhangúlag megváltoztatta, 
és a hiányosságok pótlására tett intézkedéseket tu-
domásul véve az ellenőrzést megszüntette.

55. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
minőség-ellenőrzési bizottság MIN 2008/P/0424. 
sorszámú határozatát egyhangúlag jóváhagyta.

56. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
minőség-ellenőrzési bizottság MINB 918/2009. 
sorszámú határozatát egyhangúlag megsemmisítet-
te, és az első fokon eljáró bizottságot új eljárásra 
utasította azzal, hogy egy másik minőségellenőr 
is végezze el a könyvvizsgálói jelentések és a do-
kumentáció felülvizsgálatát.

57. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
fegyelmi bizottság FB-91/2009. sorszámú határo-
zatát 12 igen és 3 nem szavazattal megváltoztat-
ta, és a kamarai tag könyvvizsgálóval szemben a 
fegyelmi eljárást figyelmeztetés alkalmazása mel-
lett megszüntette. 

58. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag elfogadta a kamara 2009. I. negyed-
éves gazdálkodásáról, valamint a kamarai nyil-
vántartásból törölt tagok, társaságok tartozásáról 
szóló tájékoztatót.

59. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag tudomásul vette az OKKT 2008. má-
sodik, illetve 2009. első féléves tevékenységéről 
szóló beszámolót.

60. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége egy-
hangúlag elfogadta a XVII. Országos Könyvvizsgálói 
Konferencia három szekcióvezetőjét: dr. Szebellédi 
Istvánt, Kállay Ferencet és Beszeda Istvánt.

61. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége egy-
hangúlag jóváhagyta az okleveles könyvvizsgálói 
képzés vizsgáihoz kapcsolódó díjak és költségek 
előterjesztés szerinti mértékét.

62. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége egy-
hangúlag jóváhagyta a Minőség-ellenőrzési Módszer-
tani Kézikönyv előterjesztés szerinti módosításait, 
melyek 2009. július 1-jén lépnek hatályba.

63. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a konzul-
tációs szolgálat működéséről szóló módosított 
előterjesztést.

64. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, hogy a tör-
vénymódosítási javaslatokat a szakértői bizottság 
és az ad hoc bizottság dolgozza ki.

65. számú (2009. 6. 19.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta az elnök-
ség 2009. II. félévi munkaprogramját.

D R .  L U K Á C S  J Á N O S , 

az MKVK elnöke

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága

pályázatot hirdet

A könyvvizsgálókat segítő számítógépes programok tesztelésére.
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
elnökségének 

2009. II. félévi munkaprogramja
I. szeptember 2. (szerda) 14 óra

Területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés Balatonalmádin a 
Ramada Hotelben, ahol a következő két napon a XVII. Országos 
Könyvvizsgálói Konferenciánkat tartjuk

1. A kamara I. féléves gazdálkodásának áttekintése 
 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

2. A minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyv módosítása
 Előterjesztő:  Szabó Zsuzsanna, a minőség-ellenőrzési bizottság 

elnöke

3. Adatszolgáltatásból levezethető következtetések
 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

4. Előterjesztés a kamarai tagdíjrendszer mértékéről
 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

5.  Döntés a területi szervezeteknek biztosított 2010. évi tagdíj 
mértékéről

 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

II. október 9. (péntek) 10 óra

1.  Előterjesztés a XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 
tapasztalatainak értékeléséről, döntés a XVIII. Országos Könyvvizsgálói 
Konferencia előkészítéséről (helyszín, időpont megválasztása) 

 Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alelnök

2.  Jelentés a 2008. évi minőség-ellenőrzési adatszolgáltatások 
értékeléséből levonható tapasztalatokról, információkról 

 Előterjesztő:  Szabó Zsuzsanna, a minőség-ellenőrzési bizottság 
elnöke

3.  Jelentés a 2009. évi tagdíj és hozzájárulási díjfizetés alakulásáról az 
egyéni és a társasági adatlapok feldolgozása alapján. Tájékoztató a 
nem fizetők köréről és a behajtás érdekében tett intézkedésekről

 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

4. A kamara központjának 2010. évi üzemgazdasági terve
 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

5.  Tájékoztató a Visegrádi Négyek 2010. évi találkozójának 
előkészületeiről 

 Előterjesztő: dr. Eperjesi Ferenc nemzetközi alelnök

6. A kamara szervezeti és működési szabályzatának módosítása
 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

7. Beszámoló két területi szervezet munkájáról 
  Előterjesztők: Hollós András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg területi 

szervezet elnöke
  dr. Lami Mária a Pest megyei területi szervezet 

elnöke

8.  Az Alkusz Kft. szakmai vezetőjének bemutatkozása és javaslatai 
a könyvvizsgálók felelősségbiztosításáról
Előterjesztő: Lévai Sándor ügyvezető igazgató

III. november 20. (péntek) 10 óra 
A területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés

1.  Javaslat a december 12-i (szombat) küldöttgyűlés napirendi pontjaira
Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

2.  Előterjesztés a kamarai kötelező oktatás lebonyolításának 2010. évi elveiről
Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alelnök

3.  A kamara összevont központi, területi szervezetek 2010. évi 
üzemgazdasági terve 

 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

4. A kamara 2010. I. félévi munkaprogramja 
 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

5.  A kamara középtávú finanszírozásáról és a tagdíjrendszer alternatíváiról 
készített tanulmány megvitatása 

 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

6. A kamara választási szabályzatának módosítása
 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

7. A kamara etikai szabályzatának módosítása
 Előterjesztő: Bohus Zoltánné, a fegyelmi bizottság elnöke

8. Beszámoló két területi szervezet munkájáról
 Előterjesztők:  dr. Szebellédi István, a Budapest Fővárosi Szervezet elnöke

Homor József, a Borsod-Abaúj-Zemplén területi szervezet 
elnöke

9.  A 2010-es Országos kamarai sportnap megrendezésének 
előkészületei

 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

Megjegyzés:
Valamennyi ülésen napirendi pontként szerepelnek még a fellebbezési ügyek, a 
könyvvizsgálati standardváltozások (szükség esetén írásbeli szavazás lehetséges), 
valamint aktuális tájékoztatók a kamara érdekkörébe tartozó eseményekről és 
a jogalkotói munkáról.

Dr. Lukács János,
az MKVK elnöke
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága

pályázatot hirdet

A magyar kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának kézikönyve
a nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján

című szakanyag elkészítésére.

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását és szakmai szókincsét

a Rieb Alapítvány augusztus–szeptemberben induló tanfolyamain!

Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!

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

Középhaladó szinttől anyany

Angol kezdő – normál (1. szint) 
2009. augusztus és szeptember 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
2009. augusztus 11-től és szeptember 8-tól
Kedd, csütörtök 
9.00–11.30 /17.00–19.25 (heti 2x3 óra)

yelvi tanárok részvételével!y

Angol középhaladó szakmai – intenzív
2009. augusztus 10–14, augusztus 24–28, 
szeptember 7–11. és szeptember 14–8.
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 – 2009. AUGUSZTUS–SZEPTEMBER

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be egyéni könyv-

vizsgálók, társaságok, intézmények, illetve a 
felsoroltak konzorciumai is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó adatain kívül: 

• az elkészítendő szakanyag témaváz-
latát,

• a kidolgozásban részt vevő szakemberek 
felsorolását, valamint szakmai referenciáit 
hasonló munkákkal kapcsolatban,

• határidőre vonatkozó ajánlatot,
• a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot.

További felvilágosítást az MKVK Szakértői 
Bizottsága ad nmaria@mkvk.hu címen.

A pályázatokat az MKVK Szakértői Bi-
zottságához kell benyújtani személyesen 
vagy postai úton.

A pályázatokat a szakértői bizottság bí-
rálja el.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenn-
tartja a jogot a pályázat eredménytelennek 
nyilvánítására.

A pályázat beadásának határideje: 2009. 
augusztus 3.

A pályázatok elbírálása: 2009. szeptem-
ber 1.

A szerződéskötések megkötése: 2009. 
szeptember 15.

Cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse ut-
ca 8., 

Levelezési cím: 1373 Budapest 5., Pf.: 
587

A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat: 
„A magyar kkv-k könyvvizsgálatának  kézi-
könyve a nemzeti könyvvizsgálati standar-
dok alapján”
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága 
pályázatot hirdet

Az adótételek  könyvvizsgálatának  módszertana
című szakanyag elkészítésére.

Pályázati feltételek:
• Pályázatot nyújthatnak be egyéni könyvvizsgálók, társaságok, 

intézmények, illetve a felsoroltak konzorciumai is.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatain kívül,

• az elkészítendő szakanyag témavázlatát,
• a kidolgozásban részt vevő szakemberek felsorolását, 

valamint szakmai referenciáit hasonló munkákkal 
kapcsolatban,

• a határidőre vonatkozó ajánlatot,
• a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot. 

További felvilágosítást az MKVK Szakértői Bizottsága ad nmaria@
mkvk.hu címen.

A pályázatokat az MKVK Szakértői Bizottságához kell benyújtani 
személyesen vagy postai úton.
A pályázatokat a szakértői bizottság bírálja el.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelennek nyilvánítására.
A pályázat beadásának határideje: 2009. augusztus 3. 
A pályázatok elbírálása: 2009. szeptember 1.
A szerződéskötések megkötése: 2009. szeptember 15.

Cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8., 
Levelezési cím: 1373 Budapest 5., Pf.: 587

A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat: „Az adótételek  
könyvvizsgálatának  kézikönyve”

A rendezvény időpontja:
 2009. július 29-30.
A rendezvény helyszíne:
 HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. Vadászház és Üdülő
Kreditérték: 
  Az előadásokon való részvétel 2 kreditponttal számít be a 

kötelező továbbképzésbe.
Részvételi díj:
  Az előadásokon való részvétel térítésmentes, a kamarai tagoknak 

csak az étkezések és a szállás költségét kell megtéríteni.
A kísérő személyeknek a fentieken kívül a kávészünetek díjait is 
meg kell téríteni. 

Tagozati tagoknak 
●  5000 Ft  (az ár az áfát tartalmazza)
  az ár tartalmazza a július 29-i vacsora és a július 30-i ebéd 

költségét, de nem tartalmazza a szállás költségét.

Nem tagozati tagoknak (kísérőknek)
●  7.000 Ft  (az ár az áfát tartalmazza)
  az ár tartalmazza a július 29-i vacsora és a július 30-i ebéd, 

valamint a kávészünetek költségeit, de nem tartalmazza a szállás 
költségét.

Program
2009. július 29., szerda
12:00 - 14:00 Érkezés, regisztráció, szobák elfoglalása
14:00 - 14:30  A vendéglátó erdőgazdaság bemutatása közgazdasági, 

könyvvizsgálói szempontok alapján
Tamás János, a HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója 
(okleveles könyvvizsgáló)

14:30 - 15:45  Az ÚMVP II. tengelyes intézkedéseiről általános tájékoztató
A jelenleg futó és kidolgozás alatt álló jogcímek

Makovényi Anna, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, Agrár- vidékfejlesztési főosztály, osztályvezető

15:45 - 16:15  KÁVÉSZÜNET
16:15 - 17:30  A Natura 2000 hálózat bevezetése hazánkban – jogi és pénzügyi 

eszközök egy természetvédelmi hálózat üzemeltetéséhez
Tóth Péter, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 
Agrárharmonizációs és vagyonkezelési osztály osztályvezetője

17:30 - 18:00  Szakmaspecifi kus könyvvizsgálati tényezők bemutatása a 
vendéglátó erdőgazdaság auditálásán keresztül
Tolnai István, a Kaszó Erdőgazdaság Zrt. könyvvizsgálója

18:00 - 19:00  VACSORA
19:00 - 22:00  Vadles, fotózás a vendéglátó erdőgazdaság területén 

3−4 fős kiscsoportos szervezett program, melynek keretében az 
erdészet szakemberei kiviszik a résztvevőket az erdészet területén 
található lesekre.
Időjárástól függően meleg ruháról, esőkabátról gondoskodjanak!

   
2009. július 30., csütörtök
  8:00 -   9:00 REGGELI
  9:00 - 13:00  Szakmai terepgyakorlat

Szakavatott kísérővel utazás kisvasúttal az erdőgazdaság területén.
A megállók során az alábbi specialitások megbeszélésére kerül sor:
●  tagozati szmsz megtárgyalása és elfogadása
●  vihar- és vadkár felmérése
●  vadföldművelés
●  fakitermelés
●  hozambecslés
●  fűrészüzem látogatás
●  speciális erdészeti nyilvántartások

13:00 - 14:00 EBÉD

További információ  A rendezvényről bővebben a kamara honlapján tájékozódhat:
http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/natura/rendezvenyek/kaszo_090729
Jelentkezés  Jelentkezni a honlapon keresztül, illetve a tagozat ügyintézőjénél, Sáringerné Nagy Évánál, a Bács-Kiskun megyei Szervezet ügyintézőjénél lehet. 
Amennyiben honlapon keresztül jelentkezik, kérjük, ügyfélkapun keresztül jelentkezzen be, mert a kreditpontokat és a tagok számára elérhető kedvezményes díjat csak így 
tudjuk fi gyelembe venni. 
Szállás
●  HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. Vadászház és Üdülő (bővebb infó és árak a honlapon)

Felhívjuk szíves fi gyelmét, hogy szállásigényét közvetlenül az üdülő felé jelezze a kamarára hivatkozva a 82/352-065/156-os melléken vagy az udulo@kaszort.hu e-mail 
címen. 

Natúra tagozat rendezvénye – Kaszó, július 29.



2009. július–augusztus • HÍRLEVÉL  7

XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia – JELENTKEZÉSI LAP
2009. szeptember 3–4., Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****, Balatonalmádi

Recesszió és könyvvizsgálat
(KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI)

Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 10.
Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1373, Budapest 5., Pf.: 587
Fax: 06-1-473-4510  Tel: 06-1-473-4540 E-mail: oktatas@mkvk.hu
Név: …………………………………………………………………………….  Résztvevő  Kísérő 
(A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjenek 
kitölteni.)

Kamarai tagszám:  ...................................  Helyi szervezet:  .............................................................................................................
Levelezési cím: .............................................................................................................................. . Telefonszám: .............................  
Fax: ................................................................................................... E-mail:  
/FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A JELENTKEZÉS VISSZAIGAZOLÁSA ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNIK, EZÉRT KÉRJÜK E-MAIL CÍM MEGADÁSÁT./
Számlázási név: ………………………………………………………………………………………………………………..
Számlázási cím: ………………………………………………………………………………………………………………..

SZÁLLÁS (Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő) – Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****

 1 éjszakára (2009. szeptember 3.)   1 ágyas szoba
 2 éjszakára (2009. szeptember 2–3.)   2 ágyas szoba megosztva: ………………………………………….
 nem kérek szállást        (résztvevő/kísérő neve)

Grillparty (2009. szeptember 2.)                                                  
 igénylem     9200,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)               
 nem igénylem                                                                             

Résztvevők részvételi díja:
(A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek
és a szeptember 3-i gálavacsora költségeit. A grillparty (2009. szeptember 2.) költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
  Kamarai tagok részére   Nem kamarai tagok részére
1 éjszaka 1 ágyas szobában   74 760,- Ft/fő     82 260,- Ft/fő 
1 éjszaka 2 ágyas szobában  66 310,- Ft/fő     73 810,- Ft/fő 
2 éjszaka 1 ágyas szobában   93 660,- Ft/fő    101 160,- Ft/fő 
2 éjszaka 2 ágyas szobában   76 760,- Ft/fő     84 260,- Ft/fő 

Kísérő személy részvételi díja:
(A részvételi díjak tartalmazzák az étkezések és a szeptember 3-i gálavacsora költségeit. A grillparty (2009. szeptember 2.) 
költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.) A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt.

1 éjszaka 2 ágyas szobában  39 310,- Ft/fő 
2 éjszaka 2 ágyas szobában   49 760,- Ft/fő 

Részvételi díj szállás nélkül:
(A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek
és a szeptember 3-i gálavacsora költségeit. A grillparty (2009. szeptember 2.) költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)

Részvételi díj szállás nélkül 2 nap/fő (kamarai tag részére) 55 860,- Ft/fő 
Részvételi díj szállás nélkül 2 nap/fő (nem kamarai tag részére) 63 360,- Ft/fő 

/Az árak az áfát tartalmazzák./

Lemondási feltételek:  2009. augusztus 10-ig történő írásos lemondás esetén a befi zetett díj 50%-át térítjük vissza. Ezen időpont 
után érkező vagy elmulasztott lemondás esetén a befi zetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

Kelt: ………………………………………………….......................………….                                    ……………………………...........................………..
 aláírás
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
2009. szeptember 3−4. Balatonalmádi

Ramada Hotel

Recesszió és könyvvizsgálat
2009. szeptember 2. szerda „0. nap”

15.00–18.00 Regisztráció 
20.00 Grill party

2009. szeptember 3. csütörtök

8.00−10.00 Regisztráció 
10.00−12.00 PLENÁRIS ÜLÉS

 Dr. Oszkó Péter – pénzügyminiszter
 A pénzügyi kormányzat válaszai a recesszióra
 Dr. Lukács János – az MKVK elnöke
 Sajátos könyvvizsgálati kérdések a recesszióval összefüggésben
12.00−13.30 EBÉD

 I. Általános szekció  II. Módszertani szekció III. Költségvetési szekció

 Szekcióvezető: Szekcióvezető: Szekcióvezető:
 Dr. Szebellédi István Kállay Ferenc Beszeda István
13.30−15.00 Dr. Király Júlia Vidra István Győrffi  Dezső
 (13.30−14.15)  (13.30−14.15) (13.30−14.15)
 Árfolyamok, árfolyamváltozások, A pénzmosás megelőzése, A könyvvizsgálatra kötelezett önkor-
 hitelezési kockázatok a válság a számvitel rendjének mányzatok és költségvetési szervek
 körülményei között megsértése, a VPOP hatás- könyvvizsgálóinak minőségellenőrzését
  körébe tartozó bűncselekmények támogató kérdőív és módszertana
 Dr. Róth József  Fekete Imréné Dr. Aradi Zsolt
 (14.15−15.00) (14.15−15.00) (14.15−15.00)
 Devizás értékelés számvitele A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti) A költségvetési intézményrendszer
  Bizottság tevékenysége, célkitűzései, átalakulásának hatásai. Az irányítási
  különös tekintettel a közérdeklődésre struktúrák újraszabályozásának
  számot tartó gazdálkodók könyv- időszerű kérdései az állam-
  vizsglóival kapcsolatos teendőkre háztartás alrendszereiben
15.00−15.30 KÁVÉSZÜNET
15.30−17.00 Tardos Ágnes  Dr. Adorján Csaba Lilliné Fecz Ildikó
 (15.30−16.15) (15.30−16.15) (15.30−16.15)
 Kockázatkezelés és számviteli Az átalakulási vagyon- A mérlegvalódiság és a reális értékelés
 eredmény mérlegek könyvvizsgálata fontossága recessziós környezetben
 Farkas Ádám Boros Judit Mag Zoltán
 (16.15−17.00) (16.15−17.00) (16.15−17.00)
 Monetáris intézmények a válság Folyamatban a könyvvizsgálati standardok A költségvetési intézmények feltétel-
 időszakában újrafogalmazása, változások, menetrend rendszereinek változása recessziós
   gazdasági környezetben, egy felső-
   oktatási intézmény szemszögéből
20.00 GÁLAVACSORA

2009. szeptember 4. péntek

9.00−10.30 Madarasiné Szirmai Andrea  Siklós Márta Kemenszky Sándor
 (9.00−9.45) (9.00−9.45) (9.00−9.40)
 Változások az IFRS-ben Kapcsolt ügyletek kockázata, Az Államkincstár ellenőrző
  a transzferár dokumentációi,  szerepe az államháztartás
  adózási vonatkozásai alrendszereiben
 Rózsa Ildikó Dr. Rocskai János Dr. Lóránt Zoltán
 (9.45−10.30) (9.45−10.30) (9.40−10.10)
 IFRS versus US-GAAP A könyvvizsgálat aktuális problémái A közvagyon az államháztartás
   alrendszereiben
   Dr. Printz János
   (10.10−10.30)
    Az önkormányzatok könyvvizsgálatának sajá-

tosságai változó gazdasági környezetben
10.30−11.00 SZÜNET
11.00−12.00 Pódiumvita Pódiumvita Pódiumvita
 A szekcióvezető irányításával A szekcióvezető irányításával Szita László irányításával
12.00−13.30 EBÉD
13.30−15.00 Záró plenáris ülés
 Szekcióelnökök beszámolója
 Elnöki zárszó


