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A J Á N L Ó Alakulóban a könyvelői tagozat
Pályázat
Az MKVK (Etikai) Fegyelmi
Bizottsága pályázatot hirdet
igazságügyi könyvszakértők
és minősített kamarai tag
könyvvizsgálók részére.
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A könyvvizsgáló
kérdez, a szakértői
bizottság válaszol
Összeférhetetlenségi
szabályokról, könyvvizsgálói
díjazásról és arról kérdeztek
olvasóink, hogy könyvvizsgáló
köteles-e büntetőügyben
3
tanúvallomást tenni.

Változások a kamara
Alkuszánál
Lévai Sándor, az MKK Biztosítási
Alkusz Kft. új ügyvezetője nyilatkozik feladatairól, a társaságnál folyó változásokról és 4
a szolgáltatások bővítéséről.

Családi hétvége
az Archeoparkban
Az MKVK Hajdú-Bihar megyei
Szervezete a szeptemberi családi
hétvége helyszínéül Magyarország
első tájtörténeti és régészeti
8
parkját választotta.

A 2009-es évi adatszolgáltatásokból nyilvánvalóvá vált, hogy
a kamarai tagok jelentős része egzisztenciálisan nagyobb arányban
(esetenként az éves árbevételük 90 százalékát is meghaladó mértékben)
kötődik a könyvelési szolgáltatásokhoz, mint a könyvvizsgálathoz.
A könyvelői tagozat megalakításának célja, hogy szakmai iránymutatást, módszertant és gyakorlati segítséget nyújtson a felelős
számviteli munkához. A tagozat javaslatokat készítene a sztenderdek
összeállítására, szoftverek és módszertanok kidolgozására, illetve
a könyvvezetéssel kapcsolatos jogszabályok módosítására.
■ A tagozat megalakulásával lehetőség nyílna
arra, hogy célirányos oktatással, konzultációkkal,
adózási és könyvvezetési ismeretek naprakész
átadásával, problémáikra adott gyors válaszokkal segítsük a könyveléssel foglalkozó kamarai
tagok munkáját és a kamara keretein belül választ adjunk szakmai kérdéseikre.
A könyvelői tagozat iránymutató szerepet
tölthetne be a gyakorló számvitelesek szakmai
munkájának irányításában és érdekképviseletében, és mindenképpen emelhetné a könyvelői
szakma színvonalát.
Természetesen minden könyvvizsgáló előtt
nyitva áll a tagozati tagság lehetősége, de elsősorban azon tagjaink jelentkezését várjuk,
akik az elmúlt időszakban könyvviteli szolgáltatást is nyújtottak ügyfeleiknek, illetve tagjai
más könyvelő, adótanácsadó egyesületnek, civil
szervezeteknek, kluboknak.
Tagozatba történő belépési szándékukat a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével jelezhetik
a kamarának (lásd 2. oldal).
Jelentkezésüket az alábbi címre várjuk:
E-mailben: konyveloitagozat@mkvk.hu
Faxon: 473-4510
Postai úton: 1373 Budapest, 5. Pf.: 587,
a borítékra kérjük, írja rá:
Könyvelői tagozat jelentkezés
A tagozat alapításának időpontja: 2009. november 13., péntek 14:00 óra.
A helyszín előreláthatóan a kamara főtitkári hivatala, mely az érdeklődés nagyságától függően változhat. A pontos helyszínről az alakuló ülés előtt kiküldendő visszaigazoló e-mailben adunk bővebb felvilágosítást.
A tagozat alakuló ülésére jelentkezni az alábbi linkre kattintva lehet ügyfélkapus bejelentkezést követően: http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek
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ADATLAP
ADATLAP A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KÖNYVELŐI TAGOZATÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE
A könyvvizsgáló alapadatai
Neve: ....................................................................................................
Címe: ..................................................................................................
Tagszáma: ...........................................................................................
Helyi szervezet: .................................................................................
Tagsági státusza: aktív  szüneteltető 
Postai címe: .......................................................................................
Faxszáma: ...........................................................................................
E-mail címe: ........................................................................................
Mely más MKVK-tagozatnak tagja?
Igazságügyi könyvszakértői tagozat:

Költségvetési tagozat:

Adótagozat:

Pénz- és tőkepiaci tagozat:

Natúra tagozat:

Nyelvtudás (saját megítélése alapján)
Angol:
alap 
közép  felső 
Német:
alap 
közép  felső 
Egyéb: .....................................................
alap 
közép  felső 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Etikai) Fegyelmi
Bizottsága pályázatot hirdet
igazságügyi könyvszakértők és minősített kamarai
tag könyvvizsgálók
részére
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata
C fejezete 8. pontjának (3) bekezdése értelmében a fegyelmi bizottság
elnöke a fegyelmi eljárás során − további bizonyítás céljából − szakértőket is igénybe vehet. A fegyelmi bizottság e célból szakértői nyilvántartást kíván létrehozni.
Pályázatot nyújthatnak be egyéni könyvvizsgálók, társaságok, magánszemélyek az alábbi dokumentumok csatolásával.

Főbb könyvelési terület
 Vállalkozási szak
 Államháztartási szak
Ágazati érdeklődési kör:...................................................................
................................................................................................................
Szívesen vállalnék aktív szerepet a tagozat működésében:
igen 
nem 
Vállalom, hogy a fenti adatokban történt változást 15 napon belül a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői Tagozatának írásban vagy az interneten
jelzem. Egyúttal hozzájárulok, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői
Tagozata fenti adataimat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint
kezelje, ideértve a fenti alapadataim (név, cím, igazolványszám, postacím, faxszáma, e-mail cím) interneten történő megjelenítését.

Továbbá hozzájárulok  / nem járulok hozzá , hogy a
könyvelői tagozat a közölt adataimat kívülálló felek számára
elérhetővé tegye.
.....................................................................
Aláírás
A pályázatokat az alábbi szakterületekre kérjük benyújtani:
•általános
•biztosítói
•magánnyugdíj-pénztári
•önkéntes kölcsönös biztosító pénztári
•pénzügyi intézményi
•befektetési vállalkozói
•befektetési alapkezelői
•kockázati tőkealap-kezelői
•költségvetési
Nyilatkozattal kell igazolni, hogy az egyes szakterületeken mióta végez könyvvizsgálatot vagy szakértői tevékenységet a magánszemély.
A pályázatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Etikai) Fegyelmi
Bizottságához kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázatokat az (etikai) fegyelmi bizottság bírálja el. A bizottság szakterületenként két igazságügyi szakértő pályázatát fogadja el.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Etikai) Fegyelmi Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat beadásának határideje: 2009. december 20.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
•a személyes adatait is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
•igazságügyi könyvszakértők esetében az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumnál bejelentett díjat (a bejelentést és a visszaigazolást
okirattal (fénymásolattal) alátámasztva kell igazolni)
•a könyvvizsgálói tevékenység során az utóbbi 2 évben kiadott
könyvvizsgálói jelentések darabszámát évenkénti és szakterületenkénti bontásban,
•a minősítést igazoló okirat fénymásolatát (biztosítói, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári és költségvetési).
2

HÍRLEVÉL • 2009. október

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 10.
Cím/ levelezési cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. vagy
1373 Budapest, Pf. 587.
A borítékra kérjük feltüntetni:
PÁLYÁZAT A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA (ETIKAI)
FEGYELMI BIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTŐK PÁLYÁZATÁRA

A könyvvizsgáló kérdez, a szakértői bizottság válaszol
A felhívásunkra érkezett olvasói felvetéseket a szakértői bizottság megtárgyalta.
A közérdeklődésre 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.

Könyvvizsgáló, könyvvizsgálói
díjazás

1.
Van „A” kft., amely anyavállalat, vannak
leányvállalatai. A „B” kft.-ben az „A” kft.
51%-os tulajdonos, a „C” kft.-ben az „A” kft.
75%-os tulajdonos, a „D” zrt.-ben az „A”
kft. közvetett és közvetlen tulajdoni részesedése 98% és az „E” zrt.-ben az „A” kft.
100%-os tulajdonos. A társaságok között
kereszttulajdonlás nincsen. Minden vállalkozás jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálója egy természetes személy.
A cégcsoport konszolidált beszámoló készítésére kötelezett és ezen konszolidált beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálója is ugyanaz a természetes
személy.
A természetes személy közeli hozzátartozója az „E” zrt. gazdasági igazgatója lesz.
A kamarai törvény és az etikai szabályzat
alapján egyértelmű, hogy az „E” zrt. könyvvizsgálói megbízásából összeférhetetlenség
miatt vissza kell lépnie a könyvvizsgálónak.
Az említett jogforrások és az IFAC
Könyvvizsgálói Etikai Kódexe alapján értelmezésünk szerint a többi társaság vonatkozásában nem lép fel az összeférhetetlenség.

2.
A könyvvizsgálói díjazásra vonatkozóan érvényes-e még az az összeférhetetlenségi
szabály, miszerint nem vállalható el a megbízás, ha meghaladná az ügyféltől kapott
bevétel az összes bevétel 50%-át.
A hatályos etikai szabályzatban nem találunk erre vonatkozó előírást.
A könyvvizsgálói törvény szerint: 54.
§ (1) A kamarai tag könyvvizsgálónak, a
könyvvizsgáló cégnek joga van a megfelelő
díjazáshoz. A jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység díja
szabad megállapodás tárgya.

Az Önök által megvizsgált dokumentumok
alapján a következő megállapítások tehetők:
➊ csak „E” zrt. vonatkozásában merül fel öszszeférhetetlenség,
➋ a díjazás mértékére vonatkozóan az etikai szabályzat nem tartalmaz külön előírást.

A díjazásra vonatkozóan azonban az 1. számú
minőség-ellenőrzési standard alapján kidolgozott
és a könyvvizsgáló társaságok számára beiktatásra ajánlott Segédlet a kis és közepes könyvvizsgáló
társaságok minőség-ellenőrzési elveire és eljárásaira
vonatkozó szabályzat elkészítéséhez megnevezésű
minta a következőket tartalmazza:
„Az évi 10 millió forint árbevételt elérő könyvvizsgálói társaság egy általa könyvvizsgált ügyféltől származó összes könyvvizsgálatból és a kktv.
27. § b) pontja alá tartozó szolgáltatásból származó bevétele legfeljebb egy üzleti évben haladhatja meg összes árbevételének 50 százalékát. A
tevékenységüket kezdő könyvvizsgálói társaság
esetében ezt a követelményt csak a harmadik év
után kell érvényesíteni.”
E tekintetben tehát javaslom az Önök által
elfogadott saját minőség-ellenőrzési szabályzat
alapján a megbízás díjazásával összefüggő függetlenségi feltételeket megállapítani.

Büntetőügyben tanúkénti
meghallgatás
Egy könyvvizsgált ügyfelemmel kapcsolatosan büntetőügyben tanúként kíván a
rendőrség meghallgatni.
Kérem szíves útmutatásukat, mi az
ilyenkor követendő eljárás. Érzésem
szerint az üzleti titok megtartása miatt
tanúként nem nyilatkozhatok, de nem találtam erre vonatkozóan a könyvvizsgálói
törvényben útmutatást. Éppen ezért kérem, hogy válaszukban a jogszabályi hivatkozást is szíveskedjenek elküldeni!

A tanúkihallgatásra törvényi felhatalmazást jelent a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 79. §-a, amely szerint „tanúként az hallgatható ki, akinek a
bizonyítandó tényről tudomása van”.
Ugyanazon szakasz (2) bekezdése szerint a tanúként megidézett személy köteles a hatóság előtt
megjelenni és – ha a hivatkozott törvény kivételt
nem tesz – tanúvallomást tenni.
A kivételeket egyrészt a 81. § tartalmazza, ezek
azok az esetek, amikor az ott megjelölt személyeket nem lehet tanúként kihallgatni, a kivételek másik csoportját pedig a 82. § tartalmazza
azzal a rendelkezésével, amely meghatározott
személyek számára lehetőséget ad a vallomástétel megtagadására.
A hivatkozott szakasz (1) bekezdése c) pont-

ELNÖKSÉGI HATÁROZAT
(TÁVSZAVAZÁSSAL)
(2009. SZEPTEMBER 29.)

85. számú (2009. 9. 29.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
tizenöt igen szavazattal a szakmai kompetenciavizsga díját 50 000 forintban határozta meg.
DR. LUKÁCS JÁNOS
az MK V K elnö ke

ja szerint a tanúvallomást megtagadhatja, aki
foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva
titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással titoktartási kötelezettségét sértené meg, kivéve, ha ez
alól felmentették.
A könyvvizsgálatról szóló 2007. évi
LXXV. törvény a következők szerint
rendelkezik:
66. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég köteles a tevékenysége során tudomására jutott, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízással összefüggő minősített adatot,
hivatásbeli titkot és üzleti titkot (a továbbiakban
együttesen: titok) megőrizni.
(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég az (1) bekezdés szerinti titkot megfelelő
és konkrét felhatalmazás nélkül nem használhatja
fel, nem teheti közzé, kivéve, ha jogszabály alapján
joga vagy kötelessége a közlés, a közzététel.
67. § (1) Nem jelenti a titoktartási kötelezettség
megszegését a kamara által működtetett minőségbiztosítási rendszer keretei között, valamint a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
alapján indított ellenőrzés, illetve a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárás során, továbbá a közfelügyeleti hatáskörben kért, a
minőségellenőrzéshez, a fegyelmi eljárás lefolytatásához, a közfelügyeleti hatáskör gyakorlásához
szükséges és arányos adatszolgáltatás teljesítése, a
könyvvizsgálói munkaanyagoknak a minőség-ellenőrzéssel megbízott, a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényből adódó feladatok végrehajtásának ellenőrzésével megbízott, a fegyelmi eljárásban részt vevők, a közfelügyeleti hatáskörben
eljárók rendelkezésére bocsátása. E tekintetben a
minőség-ellenőrzéssel megbízott, a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényből adódó feladatok végrehajtásának ellenőrzésével megbízott,
a fegyelmi eljárásban részt vevő, a közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket a kamarai tag
könyvvizsgálóval, a könyvvizsgáló céggel azonos
titoktartási kötelezettség terheli.
A fenti jogszabály-rendelkezésekből megállapítható, hogy az érintett felmentése hiányában (kivéve a könyvvizsgálói törvény 67. §-ában foglaltakat)
a könyvvizsgáló a tanúvallomást és vizsgálati anyagainak átadását jogszerűen tagadhatja meg.
2009. október • HÍRLEVÉL

3

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

Változások
a kamara Alkuszánál
Lévai Sándorral, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
Ha jól tudom „régi motorosnak” számít
a szakmában?
Igen, így is mondhatjuk. Bár végzettségem
szerint építőipari üzemmérnök vagyok, sohasem dolgoztam az építőiparban. 1992-ben
kezdtem el biztosításokkal foglalkozni, s az
azóta eltelt 17 év alatt az értékesítés mindkét oldalát kipróbáltam. Üzletkötőként, majd
a későbbiekben értékesítési vezetőként a biztosító oldaláról,
alkuszként pedig az ügyfelek
oldaláról szereztem tapasztalatokat. Jelenleg a kamara Alkuszának nemcsak ügyvezetői,
hanem szakmai vezetői feladatait is ellátom.
Miben különbözik ez a két
feladat egymástól?
Ha le akarnám egyszerűsíteni
a választ, akkor azt mondanám,
hogy ügyvezetője − aki a vállalkozás gazdálkodásáért felel
− minden gazdasági társaságnak
van, de működési feltételként
szakmai vezető létét csak egy
biztosítási alkusz részére írja elő
a biztosítási törvény. Az igazság
az, hogy a szakmai vezető felel
a független biztosításközvetítő
− azaz az alkusz − esetében a vállalkozás által
ügyfelei felé közvetített biztosítási szerződések
korrektségéért. Vagyis felügyeli és irányítja a
biztosításszakmai munkát a vállalkozáson belül.
Ő az, akinek rendelkeznie kell olyan vezetői
és szakmai tapasztalatokkal, amelyek garantálják, hogy független biztosításközvetítőként
a vállalkozás munkatársai, az ügyfél adott biztosítási igényére nem egy biztosító társaság,
egy adott termékét fogják kiajánlatni, hanem
− a biztosítási piacon hozzáférhető − kielégítő mennyiségű szerződést elemeznek, annak
létrejötte előtt.
Ön 2009 májusától látja el ezeket a feladatokat. Milyen kihívásokkal találta magát szembe, amikor átvette az Alkusz irányítását?
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2008 januárjában választott új elnökséget. 2009 májusában ratifikálódott az a szerződés is, melynek keretén belül egy pénzügyi befektetői
4
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csoport többségi tulajdont szerzett az addig
100 százalékig a kamara tulajdonában lévő
Alkusz cégben.
Az új elnökség a többségi tulajdonossal karöltve határozott, és egyértelmű feladatokat fogalmazott meg számunkra.

A kamara alkusza 2002-ben azzal a céllal jött
létre, hogy a könyvvizsgálók felelősségbiztosításait kezelje. Megkeresse számukra a biztosítási piacon fellelhető legkedvezőbb konstrukciót, közreműködjön a szerződés létrejöttében,
a későbbiek folyamán gondozza azokat és a
gazdasági élet, a piaci viszonyok változásának
megfelelően aktualizálja.
Feladatköre − a kamarával kötött szerződés alapján − kiegészült az éves adatszolgáltatás során megjelölt biztosítási szerződések
ellenőrzésével.
Ugyanakkor soha nem foglalkozott az Alkusz a könyvvizsgálók egyéb biztosítási szerződéseivel. Senkinek nem kötöttek lakásbiztosítást, casco, gfb- vagy vállalkozói biztosítási szerződést!
A tulajdonosok világosan megfogalmazták
számunkra, hogy a könyvvizsgálók felelősségbiztosításai mellett egyéb biztosításaikra is dolgozzunk ki egyedi konstrukciókat, s tájékoztas-

suk a tagságot ezekről az egyedi lehetősségekről. Mindezek mellett fejlesszük fel az Alkusz
Kft.-t egy olyan független biztosításközvetítő
vállalkozássá, amely képes nemcsak a könyvvizsgálók biztosítási igényeit kielégíteni, hanem
a gazdasági élet egyéb szereplőinek is megoldásokat nyújtani biztosítási kérdéseikre.
Az eltelt pár hónap
alatt mit sikerült ezekből a feladatokból megvalósítani?
Először is szeretném
hangsúlyozni, hogy új
feladataink mellett, a
korábbiakat is maradéktalanul ellátjuk. Az új
könyvvizsgálói felelősségbiztosítási igényeket
kiszolgáljuk, a meglévőkkel kapcsolatos aktualizálási feladatokat
elvégezzük. A könyvvizsgálóktól érkező biztosítási kérdéseket megválaszoljuk, a meglévő
szerződésekkel kapcsolatos módosítási és egyéb
információs igényeket
kielégítjük.
Ugyanakkor megkezdtük a fejlesztéseket
mind humán, mind technikai oldalon.
A magam részéről azt gondolom, az a tapasztalatom, hogy a biztosítás bizalmi kérdés.
Hiszen minden egyes esetben az adott ügyfél
a pénzügyi, anyagi, vagyoni vagy éppen családi helyzetébe enged pillanatnyi betekintést
egy biztosításközvetítő számára. Ez nem megy
másképp, csak akkor, ha sikerül kiépíteni az
ügyfél és a közvetítő közötti bizalmi hidat. Ennek fontos része a személyes kapcsolat.
Az elmúlt években az Alkusz oldaláról nem
állt rendelkezésre az az apparátus, amely ezt
biztosítani tudta volna, ebben erősítettek meg
azok a könyvvizsgálók is, akikkel a XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencián, Balatonalmádiban sikerült gondolatot cserélnem.
Elektronikus úton, e-mail-ek formájában vagy
éppen telefonon keresztül történt meg a tájékoztatás, a kapcsolattartás. Ezeken a csatornákon keresztül nem képes kiépülni az a bi-

zonyos bizalmi híd. Ezért nagyon fontosnak
tartom, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. rövid időn belül egy olyan, országos tanácsadói hálózattal rendelkező független biztosításközvetítő
vállalkozássá váljon, amelynek munkatársai
az adott könyvvizsgáló számára helyben elérhetők. Ahol a könyvvizsgálók és az Alkusz
munkatársai személyes kapcsolatot tudnak
kialakítani egymással. Ennek érdekében már
megtettük az első lépéseket, s bízom benne,
hogy 2010 nyarára minden helyi szervezetnél
elérhetők leszünk.
A fejlesztés másik oldala a technikai beruházások. Ahhoz, hogy kifogástalan szolgáltatást tudjunk nyújtani ügyfeleink számára
ezen a téren is mozgósítani kellett erőforrásainkat.
Ma már büszkén mondhatom el, hogy 13
biztosító társaság termékei közül választhatnak partnereink.
Elindítottuk internetes oldalunkat (www.
mkvkalkusz.hu), amelyen nemcsak rólunk tájékozódhatnak az érdeklődők, hanem biztosításaikat is megköthetik akár önállóan is.
Gondolok itt például az október végén induló
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kam-

pányra. Honlapunkon pár perc alatt elkészíthetik jövő évi díjkalkulációjukat és a szerződés
megkötése sem vesz igénybe többet néhány
percnél. Azok számára, akik nem kívánnak
élni az önálló szerződéskötés lehetősségével −
és inkább munkatársaink segítségét igénylik a
megfelelő biztosítás kiválasztásában −, internetes oldalunkon elhelyeztünk egy gépjárműbiztosítási adatlapot http://www.mkvkalkusz.
hu/pdf/adatlapok/gepjarmu.pdf
Ha azt letöltés után kinyomtatják és kitöltve eljuttatják a honlapunkon található elérhetőségeink egyikére, munkatársaink rövid
időn belül felveszik a kapcsolatot az ügyféllel
és segítenek a kiválasztásban és a szerződés
megkötésében.
Lassan kezdődik a síszezon is. Ki az, akinek
nem az utolsó pillanatban jut eszébe, hogy
megkösse utasbiztosítását vagy kiváltsa gépjárműfelelősség-biztosításának érvényességét igazoló zöldkártyáját? Mindezeket honlapunkon
keresztül bármikor a nap 24 órájában könnyedén megtehetik. Megköthetik utasbiztosításaikat. Kérhetnek tőlünk zöldkártyát.
Ennek a sok feladatnak az ellátása mellett milyen fórumokon találkozhatnak még
Önökkel a könyvvizsgálók?

Igyekszünk minden egyes alkalmat megragadni arra, hogy tájékoztassuk a tagságot a
számukra általunk nyújtott egyedi szolgáltatásokról. Ennek egyik eszköze a már említett
internetes oldalunk.
Ugyanakkor aktívan együttműködünk a kamarával és megpróbálunk részt venni minden
olyan eseményen, ahol a tagság nagyobb számban elérhető. Ilyen volt a Recesszió és Könyvvizsgálat címet viselő könyvvizsgálói konferencia
is. De megragadjuk az alkalmat és a kötelező
oktatási napokon is néhány percben megjelenünk, ahol esetleges kérdéseiket is feltehetik
majd a megjelentek.
Korábban említette, hogy az értékesítés
mindkét oldalról szerzett tapasztalatokat. Mit
jelenthet ez a kamarai tagok számára?
Úgy gondolom, hogy tapasztalataim és
kapcsolatrendszereim alapján sikerül majd
egyedi, előnyös biztosítási konstrukciókat
kidolgozni a biztosító társaságokkal közösen
a kamarai tagok számára. Munkatársaim és
én magam is arra törekszünk majd, hogy az
MKVK Biztosítási Alkusz Kft.-nél végbe ment
pozitív változások a tagság érzékelhető előnyére váljon.
(x)

Cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Tel.:
(06)1/473-4532
Fax:
(06)1/473-4516
WEB: www.mkvkalkusz.hu
E-mail: info@mkvkalkusz.hu

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Biztosítási Alkusz Kft.
Szolgáltatásaink

Közvetített termékek

Teljes kör kockázatfelmérés és -elemzés

Gépjárm-biztosítások:

Meglév biztosítási szerzdések felülvizsgálata
szükség szerint átdolgozása, kiegészítése,
módosítása
Risk management (kockázatkezelés) biztosítással
biztosítási ajánlatok kidolgozása, bekérése,
szakszer elemzése, összehasonlítása
Biztosítási piacelemzés
Biztosítási szerzdések nyomon követése,
folyamatos aktualizálása
kockázati tényezk alakulásának figyelése,
szerzdések szükség szerinti módosítása
Kárrendezésben való aktív részvétel
tanácsadás
biztosító felé való bejelentés
képviselet
teljes kör adminisztráció

 CASCO
 gépjárm-felelsségbiztosítás
Vagyon-biztosítások:

vállalkozói vagyon (iroda, telephely)
lakásbiztosítások
felelsségbiztosítások

Személy-biztosítások:
kockázati életbiztosítás
befektetési egységhez kötött életbiztosítás
eléréses életbiztosítás
balesetbiztosítások
betegségbiztosítások

Partnereink
Aegon
Allianz
AXA
Chartis

EUB
Generali
Groupama-Garancia
K&H

QBE Atlasz
Signal
Union
Uniqa
WABARD

Copyright: MKVK Biztosítási Alkusz Kft. 2009
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Kedves Könyvvizsgálók,
Kamarai Tagok!
Örömmel adunk hírt arról, hogy a Magyar Könyvvizsgá- Lehetőség
ló Kamara és a Magyar Cégminősítő Zrt. együttműkö- A megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy a könyvvizsgálók
dési megállapodást írt alá 2009. október 5-én.
•jobban megismerjék üzletfeleiket, gyakrabban lássák el
A megállapodás célja
őket pénzügyi tanácsokkal,
A szerződés hozzájárul ahhoz, hogy a két szervezet a
szolgáltatásai szélesebb körben elérhetővé váljanak a válhosszú távú stratégiáját kölcsönösen előnyös együttműkö- •lalati szektorban (több megrendelés auditálásra, könyvedésen keresztül valósítsa meg.
lésre, tanácsadásra)
Jelentősége
•egy újabb stabil bevételi forrásra tegyenek szert a klasszikus bevételeik mellett,
A gazdasági válság minden piaci szereplő számára egyértelművé tette, hogy a kockázatok nem megfelelő keze- •a saját vállalkozásukról is megbízható képet alakítsanak
ki.
lése milyen közvetlen hatást gyakorol a bevételekre és a
nyereségességre.
A vállalatok csak abban az esetben lehetnek folyamatosan Küldetés
tisztában üzleti partnereik pénzügyi helyzetével és teljesí- Meggyőződésünk, hogy a gazdaság szereplői számára a
hosszútávon fenntartható gazdasági növekedés és a versenytőképességével, ha azokat rendszeresen minősítik.
Már a tárgyalások kezdetén felismertük, hogy mindkét előny megtartásának előfeltételei a transzparencia és a prudens
fél számára folyamatos bevételi forrást jelenthet egy olyan működés.
A két szervezet célja egy olyan hiteles, megbízható és fügegyedi cégminősítési rendszer fenntartása, amely
getlen
cégminősítési eljárás meghonosítása, amely a gazdaság
segít
a
szuverén
vállalati
kockázatok
értelmezésében
•
minden
szereplője számára ugyanazt jelenti. Legyen ez a cégés összehasonlításában,
•megteremti a biztonságos kereskedelmi hitelezés alap- minősítés a közös nevező a kockázatok objektív megítélése
terén, amelyre referencia jelleggel lehet hivatkozni, és amely
feltételeit,
•segít kiválasztani azt a partnert, aki a legkisebb koc- segít összehasonlíthatóvá tenni a gazdaság szereplőinek eltékázat mellett, ugyanakkor a legnagyobb valószínűség- rő kockázatát.
gel teljesít,
•segít kijelölni azt a pályázót, aki kellő figyelemmel és Elérhetőség
hatékonysággal fogja az elnyert támogatást felhasz- A cégminősítésekben való részvételről, a cégminősítési szolgáltatásokról, illetve a Bizalom Védjegyéről bővebben a honlanálni.
punkon vagy a www.magyarcegminosito.hu oldalon olvashat.
A végleges megállapodás kialakítása során mindvégig kiSzolgáltatás
A Magyar Cégminősítő Zrt. cégminősítési szolgáltatásai emelt figyelemmel voltunk a jogszabályi változás miatt kilehetővé teszik a szállítói és a vevői kockázatok időben tör- alakult új piaci helyzetre, a minősítések megfelelő szakmai
színvonalának folyamatos fenntartására és a könyvvizsgálók
ténő felismerését, rangsorolását és kezelését.
A minősítés több ezer adatból, folyamatosan bővülő és leterheltségére is.
piaci információkkal alátámasztott adatbázis alapján törté- Reméljük, sokan felismerik a kezdeményezés jelentőségét
nik, figyelembe véve többek között az Európai Unió Basel és kihasználják a csatlakozásból adódó előnyöket, hiszen a
II. banki kockázatkezelési alapelveit, a Világbanki standar- Bizalom Védjegye olyan értékeket közvetít, amelyhez megéri
dokat és a legnagyobb nemzetközi hitelminősítő intéze- csatlakozni.
tek gyakorlatát is.
Baráti üdvözlettel:
A könyvvizsgálók a minősítésekhez felhasznált adatok
Dr Lukács János
Magyar Attila
hitelesítésével járulnak hozzá a piacon egyedülálló minősía Magyar Könyvvizsgálói
a Magyar Cégminősítő Zrt.
tések elkészítéséhez, sőt részvételük a biztosíték a minősíKamara elnöke
vezérigazgatója
tések megfelelő szakmai színvonalának a fenntartásához.
Az érvényes minősítéssel rendelkező vállalkozások haszA Bizalom Védjegyének elkötelezett támogatói:
nálhatják a „Bizalom Védjegyét”, amely segít, hogy akár
ismeretlenül is megbízható partnerként kezeljék őket a Magyar Könyvvizsgálói Kamara•Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara•Menedzserek Országos Szövetsége
piacon.
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NYELV TANFOLYAMOK – 2009. NOVEMBER

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását
és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány
novemberben induló tanfolyamain:
Angol kezdő – normál (1. szint)
2009. november második hetében
Hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra)
Kedd, csütörtök 17.00–19.25 (heti
2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai –
intenzív
2009. november 16–20. és november
23–27.
9.00–14.00 (napi 6x45 perc)

●

●

Német, francia, olasz, spanyol
kezdő – normál
2009. november 10-től
Kedd, csütörtök
9.00–11.30 /17.00–19.25 (heti 2x3
óra)

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)

Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!
Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket!
Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a kihelyezett tanfolyam szervezését.
Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4−6 fő

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
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Családi hétvége
az Archeoparkban

■ Az MKVK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
az idén is megrendezte szabadidős programját.
A családi hétvége helyszínéül Magyarország első tájtörténeti és régészeti parkját választotta,
mely az M3-as autópálya polgári leágazásánál
található. Az M3 Archeoparkban szeptember 26án − közel 100 fő részvételével −, egész napos
program keretében megismerkedtünk a tájegység történetével, népi kultúrájával. A jó időt és
a sportolási lehetőségeket kihasználva 4 csapat
indult el a versenyen, melynek keretében különböző népi játékokban mérték össze tudásukat.
A csapatokban az iskolás gyermektől a nyugdíjasokig minden korosztály megtalálható volt. A
játékok – szekértoló verseny vakon, kötélhúzás,
íjászat, kelevéz, malomkődobás − igen sok izgalmat és derültséget hoztak. A kisgyermekek
részére korszerű játszótér, állatsimogatási lehetőség, lovaglás, trambulin állt rendelkezésre.
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Az M3 Archeopark nomád konyhájában, a kemencében és a lávakövön készültek a tájjellegű
ételek. Azok is jól érezték magukat, akik nem
vettek részt a versenyben, szurkoltak a versenyzőknek, beszélgettek a kollégákkal, ismerkedtek
a vendégekkel (családtagok, barátok), és néhányan sakkoztak.
Ez a nap is bebizonyította, a kollégák szívesen,
örömmel töltik el együtt a szabadidőt.
FÖLDESI EMMA,
az MKVK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke

