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A J Á N LÓ
Pályázat
Az MKVK (Etikai) Fegyelmi 
Bizottsága pályázatot hirdet 
igazságügyi könyvszakértők 
és minősített kamarai tag 
könyvvizsgálók részére.

Úti jelentés
Nyolcadik alkalommal 
rendezték meg a visegrádi 
országok könyvvizsgálói 
kamaráinak elnöki találkozóját. 
Az idén Szlovákia volt
a házigazda.

Beszámol Pest megye
Az Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara második legnagyobb 
szervezete, a Pest megyei 
számolt be a kamara 
elnökségének az elmúlt
évek munkájáról.

A könyvvizsgáló 
kérdez, a szakértői 
bizottság válaszol
Végezheti-e ugyanaz a könyv-
vizsgáló átalakuláskor a kiváló 
és a beolvadó társasságok 
vagyonmérlegeinek könyv-
vizsgálatát? Erre kapunk 
választ.

Elemzés
a könyvvizsgálói piac 

alakulásáról

A könyvvizsgálói piac alakulása

■ A 2008. évben a könyvvizsgáló társaságok és 
az egyéni könyvvizsgálók által elért összes net-
tó árbevétel 6,5 százalékos növekedést mutat a 
2007. évhez képest, amely 4,6 milliárd forintos 
árbevétel-többletet jelent. Az előző évhez képest 
előrelépés, hogy 2008-ban nem csak a társaságok 
árbevétele növekedett, hanem az egyéni könyv-
vizsgálók összes nettó árbevétele is nőtt az elő-
ző időszakhoz képest (lásd 1. táblázat).

Ugyanezen növekedési ütem az előző időszak-
ban (2006-ról 2007-re) 6,37 százalékos volt, de 
ezen növekedés szinte kizárólag a társaságok 
árbevétel-növekedését jelentette. Azaz, a piacbő-
vülés vagy a megbízási díjak emeléséből adódó 
növekedés csak a könyvvizsgáló társaságoknál 
volt megfigyelhető.

(Az adatok nemcsak a könyvvizsgálatból szár-
mazó, hanem a mérlegbeszámolókban, illetve 

bevallásokban szereplő összes nettó árbevételt 
tartalmazzák.)

Megállapítható, hogy a könyvvizsgálói piacon 
tagjaink és a regisztrált társaságok piaci részesedé-
sének megoszlása évek óta a társaságok nagyobb 
részaránya felé mozdul el (lásd 1. ábra).

Társaságok

2009. november közepéig, az adatlapok 99,2 
százalékos feldolgozottsága mellett 1848 db tár-
saság adataival tudunk számolni. A beérkezett 
adatlapok szerint a könyvvizsgáló társaságok 
összárbevétele a 2008. évre vonatkozóan 65,4 
milliárd forint volt, ami 4,3 milliárd forinttal 
magasabb a 2007. évi árbevételhez képest (lásd 
2. táblázat).

A megszokott trend szerint idén is a Big Four 
adja a könnyvizsgáló társaságok árbevételének 
zömét: 47 százalékát. Visszatekintve megfigyel-
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a tagjai körében végzett adat-
szolgáltatás alapján az idén is felmérte a 2008. évre vonatkozóan
a könyvvizsgálói piacot és elvégezte elemzését. 

5 1. táblázat

A könyvvizsgálói piac alakulása
  ÖSSZES NETTÓ ÁRBEVÉTEL VÁLTOZÁS  VÁLTOZÁS
 (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (százalék)
Társaságok 61 120 046 65 402 810 4 282 764 7,01
Tagok 9 089 603 9 371 336 281 733 3,10
Összesen 70 209 649 74 774 146 4 564 497 6,50

1. ábra

Tagok és regisztrált társaságok piaci részesedésének megoszlása
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hető, hogy a Big Four árbevételének aránya évről 
évre folyamatosan növekszik. (2005-ben 43,2 
százalék, 2006-ban 44,9 százalék, 2007-ben pedig 
45,9 százalék volt a piaci részesedésük). 

A könyvvizsgáló társaságok 19,2 százaléka, 
355 társaság árbevétele nem haladta meg az 
5 millió forintot. A sávos árbevételt vizsgálva 
(lásd 3. táblázat és 2. ábra) megállapítható, hogy 
a társaságok több mint 3/4-e (77,2 százaléka) 
5 és 50 millió forint közötti forgalmat produ-
kált, amely összesen a szektor árbevételé nek 
35 százaléka, míg a 36 legnagyobb (100 millió 
forintnál is nagyobb) árbevételű társaság (az 
összes könyvvizsgáló társaság alig 2 százalé-
ka) 59 százalékot meghaladó piaci részesedést 
mondhat magáénak.

A társaságoknak előírt hozzájárulási díj mi-
nimális éves összege idén is 31 ezer forint, ami 
a 4,429 millió forintos éves árbevételnek a 0,7 
százaléka, ezért ezen árbevétel alatt teljesítő 
társaságok (a társaságok 15,7 százaléka) a meg-
határozott 0,7 százaléknál árbevételükre vetítve 
nagyobb arányú hozzájárulási díjat fizetnek.

Egyéni könyvvizsgálók

A 3351 aktív státuszú egyéni könyvvizsgáló 
által benyújtott kötelező adatszolgáltatás alapján 
az aktív tagok összesen 9,4 milliárd forint árbe-
vételt realizáltak. Aktív tagjaink árbevételének 
sávonkénti megoszlását a 4. táblázat mutatja.

Az idáig feldolgozott adatlapok alapján meg-
állapítható, hogy:

– az árbevétellel rendelkező egyéni könyvvizs-
gálók több mint fele (54 százaléka) − a legfel-
jebb 5 millió forintos árbevételt elérő tagok − 
alulreprezentáltak, mivel együttesen is csupán 
az összes árbevétel 24 százalékát (előző évben 
szintén 24 százalékát) érték el;

– ugyanezen réteg 34,7 százalékának árbevétele 
nem haladja meg az évi 3 millió forintot (tavaly 
ez az arány 38,2 % volt), 10 millió forintot meg-
haladó árbevétele 19,6 százalékának van, amely 

294 főt jelent (a tavalyi adatokkal összevetve nő 
a nagyobb árbevételt elérők aránya);

– az adatok alapján az árbevételt elérők kö-
zött az egy könyvvizsgálóra jutó éves nettó ár-
bevétel összege 6,252 millió forint. Tavaly ez 
az összeg 5,724 millió forint volt, azaz több 
mint fél millió forinttal nőtt az egy főre jutó 
átlagos árbevétel összege.

Az adatszolgáltatást nyújtó könyvvizsgálók 
közül 1852-en, az összes aktív tag több mint 
fele, (55,3 százaléka) jelzett „0” forint árbevé-
telt. Közülük vannak, akik egyéni vállalkozóként 
nem értek el árbevételt, a többiek valamely cég-
ben végzett tevékenységük után szereztek jöve-
delmet (munkaviszonyból, tagi jogviszonyból, 
vezető tisztségviselőként).

Az összes, adatlapot beküldött aktív könyv-
vizsgálóra vetítve elért árbevétel kor szerinti 
megoszlását mutatja az 5. táblázat.

A legtöbb árbevételt a 46 és 55 év közötti 
korcsoport könyvvizsgálói érték el, az összes 
árbevétel mintegy 38,7 százalékát. 

A 46–65 év közötti korosztály az aktív létszám 
64,9 százalékát teszi ki és a teljes árbevétel 72,2 
százalékát realizálta. Az aktív könyvvizsgálók 
14,4 százaléka 65 év feletti, és 7,3 százaléka 
70 évesnél idősebb. 

Szüneteltető tagok

2009. november 1-jén 2309 fő szüneteltető 
tagot tartottunk nyilván (ez egy évvel ezelőt-
ti létszám lényegében változatlan maradt). Ez 
évben sem kellett adatlapot kitölteniük a szü-
neteltető státuszú könyvvizsgálóknak. 

A szüneteltető státuszú tagjaink több mint 
2/3-a a 41–60 év közötti korosztályt képviselik, 
a 70 év felettiek részaránya viszonylag kicsi, alig 
több mint 1,3 százalék.

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 
LAPJA
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3. táblázat

Árbevételi sávonkénti megoszlás
ÁRBEVÉTELI SÁV SZÁMA ÁRBEVÉT.
(ezer Ft)  (ezer Ft)
 0 20 0
 0–1 000 39 20 194 
 1 001–2 000 45 68 761 
 2 001–5 000 251 913 357 
 5 001–10 000 423 3 185 858 
 10 001–20 000 657 9 661 651 
 20 001–50 000 347 9 919 474 
 50 001–100 000 50 3 237 840
 100 001–200 000 21 2 966 357 
 200 001–500 000 10 3 172 808 
 500 001– 1 000 000 – –
 1 000 001–2 000 000 1 1 501 641 
 2 000 001–5 000 000 1 3 658 855 
 5 000 001– 3 27 096 014 
Összesen  1 848 65 402 810

5. táblázat

Az árbevétel kor szerinti megoszlása
KORA LÉTSZÁMA ÁRBEVÉTELE
  (ezer Ft)
70 év felett 246  719 865 
66–70 237  667 226 
56–65 1030  3 136 874 
46–55 1146  3 630 978 
36–45 640  1 117 789 
35 év alatt 52  98 604 
Összesen 3 351 9 371 336

4. táblázat

Aktív könyvvizsgáló tagok
ÁRBEVÉTELI SÁV SZÁMA ÁRBEVÉT.
(ezer Ft)  (ezer Ft)
 0–1 000 172 87 473
 1 001–2 000 159 238 468
 2 001–5 000 476 1 617 715
 5 001–10 000 398 2 859 075
 10 001–20 000 255 3 601 510
 20 001–50 000 38 894 117
 50 001–100 000 1 72 978
Összesen  1 499 9 371 336

2. táblázat

Társaságok összes árbevételének alakulása, 2008
TÁRSASÁG ÖSSZÁRBEV. KÖNYVVIZSGÁLATI TEVÉK. KÖNYVVIZSGÁLATON KÍVÜLI TEVÉK.
 (ezer Ft) ÁRBEVÉTELE ARÁNYA ÁRBEVÉTELE ARÁNYA
   (ezer Ft) (százalék)  (ezer Ft) (százalék)
Big Four 30 754 869 13 130 089 42,7 17 624 780 57,3
Top 25 6 881 139 3 433 968 49,9 3 447 171 50,1
Kisebb könyv-
vizsgálói társ. 27 766 802 13 756 626 49,5 14 010 176 50,5
Összesen 65 402 810 30 320 683 46,4 35 082 127 53,6

2. ábra
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86. számú (2009. 10. 9.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezés elbírálásával a kamara elnökének 
F-52-1/2009. számú határozatát 10 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megváltoz-
tatta, és a kamarai tag könyvvizsgáló ellen a 
fegyelmi eljárás megindítását elrendelte.

87. számú (2009. 10. 9.) határozat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezés elbírálásával az oktatási bizottság 
1837-1/2009. számú határozatát egyhangúlag 
megváltozatta és a kérelmezőt az okleveles 
könyvvizsgálói képzési programba felvette.

88. számú (2009. 10. 9.) határozat 
■ Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezés elbírálásával az oktatási bizott-
ság 1811-1/2009. számú határozatát 9 igen, 2 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett hely-
benhagyta. 

89. számú (2009. 10. 9.) határozat 
■ Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezés elbírálásával az oktatási bizottság 

1810-1/2009. számú határozatát egyhangúlag 
megváltozatta, és a kérelmezőt az okleveles 
könyvvizsgálói képzési programba felvette.

90. számú (2009. 10. 9.) határozat
■ Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a XVII. 
Országos Könyvvizsgálói Konferencia tapaszta-
latainak értékeléséről, valamint a XVIII. Orszá-
gos Könyvvizsgálói Konferencia előkészítéséről 
szóló előterjesztést.

91. számú (2009. 10. 9.) határozat
■ Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kamara 
központjának 2010. évi üzemgazdasági tervja-
vaslatát, és az elhangzott kiegészítések figyelem-
bevételével kéri elkészíteni a 2010. évi tervet a 
következő kibővített elnökségi ülésre.

92. számú (2009. 10. 9.) határozat
■ Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási 
Alkusz Kft. ügyvezetőjének tájékoztatóját egy-
hangúlag elfogadta.

93. számú (2009. 10. 9.) határozat
■ Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
Pest megyei és a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei 
területi szervezetek beszámolóját egyhangúlag 
tudomásul vette.

94. számú (2009. 10. 9.) határozat
■ Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag támogatja a kamarai tagok kezde-
ményezése alapján az MKVK könyvelői tagozata 
országos szervezetének megalapítását.

 D R .  L U K Á C S  J Á N O S 

 az  MKVK elnöke

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
(2009. OKTÓBER 9. )

ELNÖKSÉGI HATÁROZAT
(TÁVSZAVAZÁS)

(2009. OKTÓBER 29.)

95. számú (2009. 10. 29.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
tizennégy igen szavazattal elfogadta a mó-
dosított és/vagy átfogalmazott nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok (220, 250, 500, 
501, 510, 530, 610, 700, ISQC 1- es témaszá-
mú) magyar fordítását.
 D R .  L U K Á C S  J Á N O S 

 az  MKVK elnöke

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás ma-
gatartási (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 − szakér-
tőket is igénybe vehet. A fegyelmi bizottság e célból szakértői nyilván-
tartást kíván létrehozni.  

Pályázatot nyújthatnak be egyéni könyvvizsgálók, társaságok, magán-
személyek az alábbi dokumentumok csatolásával. 

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 szakterületen-
kénti bontásban,

• a minősítést igazoló okirat fénymásolatát (biztosítói, pénzügyi in-
tézményi, befektetési vállalkozási, pénztári és költségvetési). 

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 vé-
gez könyvvizsgálatot vagy szakértői tevékenységet a magánszemély.

A pályázatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Etikai) Fegyelmi 
Bizottságához kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályá-
zatokat az (etikai) fegyelmi bizottság bírálja el. A bizottság szakterü-
letenként két igazságügyi szakértő pályázatát fogadja el. 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Etikai) Fegyelmi Bizottsága fenn-
tartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat beadásának határideje: 2009. december 20.

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Etikai) Fegyelmi 

Bizottsága pályázatot hirdet

igazságügyi könyvszakértők és minősített kamarai 
tag könyvvizsgálók

részére
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■ A 2006. évben elfogadottak szerint a V4-ek 
zártkörű megbeszélésen egyeztettek a szakmát 
érintő aktuális kérdésekről. A korábbi gyakorlat 
szerint az ország nemzeti konferenciáját követő 
napon, idén a Magas Tátra csodálatos környe-
zetében. A Magyar Könyvvizsgálói Kamarát dr. 
Ladó Judit és Dr. Lukács János képviselte.

A találkozó előre rögzített témái a követ-
kezők voltak.

❶ Közös nyilatkozat az Európai Uniónak a 
SME-kritériumokkal kapcsolatban

❷ A nemzetközi könyvvizsgálati standardok 
(ISA-k) és nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardok (IFRS-ek) bevezetése a visegrádi  or-
szágokban

❸ Az ISQC1 gyakorlati bevezetése különös te-
kintettel az egy fős könyvvizsgáló társaságokra

❹ A 43-as EU-irányelv bevezetésének jelen-
legi helyzete

Közös nyilatkozat az Európai 
Uniónak a SME-

kritériumokkal kapcsolatban

Szlovákia
Elsőként a vendéglátó kamara elnöke, Ondrej 

Balaz üdvözölte a résztvevőket és hangsúlyoz-
ta az esemény fontosságát. A nagy változások 
− amelyeken minden visegrádi kamara végbe-
ment − és a szakmára váró kihívások még in-
kább fokozzák a szükségességét egymás szerve-
zete és gyakorlata behatóbb megismerésének és 
az együttműködés további erősítésének. Az első 
tényleges terület, ahol a négy ország közösen tud-
na fellépni érdekeik védelmében, az a konferen-
cia napirendjében is szereplő közös nyilatkozat 
lenne az EU felé, tiltakozva az úgynevezett 4-es 
számviteli irányelv tervezett módosításai ellen. 
A visegrádi országok nem támogathatnak olyan 
javaslatot, amely a mikro kategória magas határ-
értékekkel való bevezetésével, a cégek jelentős 
hányadát kivenné a számviteli irányelv hatálya 
alól. Nem is beszélve arról, hogy a tervezett in-
tézkedés nem csökkentené a kis- és közép válla-
latok adminisztratív terheit. Ha a többi visegrádi 
ország képviselője is támogatja a javaslatot, az 
együttműködésük egyik konkrét lépése lehetne 
ez a nyilatkozatot.

Az elnök felszólalását követően Lubos Vanco, 
a szlovák kamara tagja és a memorandum fe-
lelőse ismertette a nyilatkozat szövegét, amely 
röviden tartalmazza az intézkedés pozitív és 
negatív aspektusát és a várható hatásait. A na-
pirendre bocsátott tervezet rövid, tömör érvelés, 
nem akartak hosszabb fejtegetésekbe bonyolódni, 
csupán tisztán akarták láttatni, hogy a tervezett 
értékhatárok például Szlovákia viszonylatában 
azt eredményeznék, hogy vállalkozások 90–95 
százaléka kkv-kategóriába tartozna. Ez lényegé-
ben rendezné át a szakma felépítését.

Lengyelország
Mraia Rzepnikosová alelnök hozzászólásában 

kifejtette, hogy a nyilatkozatot mindenképpen 
pontos statisztikai adatokkal − mint például a 
könyvvizsgálók és vállalatok száma az adott or-
szágban − kellene alátámasztani, hogy valóban 
súlya legyen a benne megfogalmazott aggodalom-
nak. Ezen túlmenően kifejtette, hogyha a javas-
lat be is váltja az ígért adminisztratív költségek 
csökkentését, ez bizonyára nem lesz összhang-
ban azzal a keresetkieséssel, amelyet a munka 
elvesztése okoz majd a szervezeteknek.   

 
Csehország
Pert Sobotnik a cseh kamara elnöke üdvözöl-

te a kezdeményezést, azonban hangsúlyozta, 
hogy csak a kamara elnökségének beleegyezésé-
vel hozhat meg ilyen döntést, akikkel még nem 
volt alkalma egyeztetni a találkozót megelőzően. 
Megjegyezte továbbá, hogy náluk eltérő könyv-
vizsgálati küszöbértéket alkalmaznak.

Magyarország
A magyar kamara részéről dr. Ladó Judit szintén 

üdvözölte a kezdeményezést és elmondta, hogy 
szintén csak az elnökség jóváhagyásával írhatnak 
alá ilyen horderejű nemzetközi nyilatkozatot.

Összegzés
A hozzászólásokat összegezve tehát elmond-

ható, hogy az összes visegrádi ország támogat-
ja a kezdeményezést, melynek koordinálását a 
kezdeményező szlovák kamara vállalta magára. 
Egyetértettek a határidőkkel és azzal is, hogy 
a közös nyilatkozatot kiegészítő statisztikával 
kell ellátni minden országra vonatkozóan. A 
kezdeményezés lényege, hogy közösen lépje-
nek fel, tovább erősítve FEE által is képviselt 

pozíciót, amellyel a visegrádi országok is azo-
nosulni tudnak. 

 

Az ISA-k és az IFRS-ek
bevezetése a visegrádi  

országokban

A megbeszélések során nyilvánvalóvá vált, hogy a 
nemzetközi standardok fordítása és alkalmazása 
során minden jelenlévő ország hasonló gondok-
kal szembesült. Nehézséget okoz a terminoló-
gia pontos meghatározása, fordítása, valamint a 
párhuzamosan használatban lévő terminológiák 
közötti különbözőségek. 

Lengyelországban az a komplikált helyzet állt 
elő, hogy az ISA-fordítások első ütemével már 
elkészültek és ez törvényi erőre emelkedett, így 
ennek pontosítása, utólagos változtatása nehéz-
séggel jár, és felveti a kérdést, hogy ez esetben az 
angol vagy a lengyel nyelvű anyag a mérvadó.

Csehországban az IFRS-ek fordításánál adódtak 
problémák, a standardról tartalmi fordítás készült, 
melyet az EU központi fordító testülete utóla-
gosan módosított. Az így előállt anyag nehezen 
érthető és használható mesterséges fordítás. 

A módosított és/vagy átfogalmazott úgyneve-
zett clarity ISA-k EU-s bevezetéssel járó fordítási 
munka már minden kamarában megkezdődött. 
Az IFRS-ek fordítása során szerzett tapasztala-
tok felhasználásával már gördülékenyen halad a 
munka, amelyben a lengyel és a magyar kama-
ra áll az élen, ahol a standardok közel fele már 
fordításra került. Minden visegrádi országban 
a könyvvizsgálói kamara a feladat felelőse és a 
munka anyagi terheit is a kamara viseli. Míg az 
IFRS-ek fordítására és oktatására a lengyel és a 
szlovák kamara még kapott EU-s támogatást, a 
jelenlegi fordításra egyik kamara sem tudott kül-
ső anyagi forrást kieszközölni. 

Az ISQC1 gyakorlati bevezetése 
különös tekintettel az egy fős 
könyvvizsgáló társaságokra

A visegrádi országok hasonló értelmezési és 
végrehajtási problémákkal küzdenek a standard 
életbe léptette belső minőség-ellenőrzési rendszer 
kidolgozásával kapcsolatban az egy fős könyv-
vizsgáló társaságok esetében. A társaságokban 

Úti jelentés
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a visegrádi országok könyvvizsgálói kamaráinak 
elnöki találkozóját Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia könyvvizsgálói 
kamaráinak elnökei és azok közvetlen munkatársai részvételével. Idén Szlovákia volt
az esemény házigazdája.

a Visegrádi Négyek találkozójáról
(2009. június 4–5., Magas Tátra, Szlovákia)
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egyedül dolgozó könyvvizsgáló belső ellenőrzé-
se, jogi akadályokba ütközik, hiszen a birtoká-
ban lévő bizalmas információkat nem adhatja 
át másnak a megbízója hozzájárulása nélkül. Az 
iratokba csakis a hozzájárulás birtokában nyer-
het betekintést a vizsgálatot végző harmadik fél 
könyvvizsgáló. Lengyelországban a bizottság 
nyilvános vitáját követően egy olyan áthidaló 
megoldásról gondolkoznak, amely 2-3-4 könyv-
vizsgáló összevonásával oldaná meg a kérdést. 
Szlovákiában úgy kezelnék a problémát, hogy a 
megbízó hozzájárulását már előre megkérnék az 
ellenőrzéshez. Csehországban még nem találtak 
egyértelmű megoldást.

A 43-as EU-irányelv 
bevezetésének jelenlegi

helyzete

Petr Sobotnik beszámolt arról, hogy 2009 áprili-
sában lépett hatályba az új könyvvizsgálói tör-
vény Csehországban, amely már megteremti a 
teljes megfelelést a 8-as EU-irányelv előírásainak. 
Az új törvény sok tekintetben változást hozott, 
többek között átültette a könyvvizsgálói hálózat 
EU-s definícióját és létrehozta a közfelügyeletet. 
A cseh rendszer meglehetősen hasonlít a magyar 
gyakorlathoz. A minőség-ellenőrzés itt is kamarai 

hatáskörben van és ennek felügyeletét látja egyebek 
mellett az újonnan alakult hat tagú közfelügyeleti 
bizottság,  amelyet 4 szakértő és 2 könyvvizsgáló 
alkot. Nem így a szlovák közfelügyeletnél, ahol a 
7 tagú bizottság mellett külön albizottságok mű-
ködnek a felügyeleti feladatok ellátására. A lengyel 
közfelügyeleti rendszer még kidolgozás alatt áll, 
de ott is inkább a magyar struktúrához hasonlót 
igyekeznek kialakítani. Annyiban viszont eltérnek 
mind a magyar, mind a cseh gyakorlattól, hogy 
a minőség-ellenőrzés nem a kamara hatáskörébe 
tartozik, hanem külső szakértők végzik. 
 DR. LUKÁCS JÁNOS  DR. LADÓ JUDIT

 az MKVk elnöke az MKVK szakmai alelnöke

■ Helyi szervezetünk Pest megye il-
letékességi területein képviseli a Ma-
gyar Könyvvizsgálói Kamarát és ellátja 
mindazokat a feladatokat, amelyeket 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról 
és a könyvvizsgálói tevékenységről 
szóló 1997. évi LV., valamint a 2007. 
évi LXXV. törvény és a kamara alap-
szabálya előír.

A Pest Megyei Szervezet a munkáját 
a Budapest, II. ker. Varsányi I. u. 31. szám alatt 
saját irodahelységében végzi. Irodánk a város köz-
pontjában, jól megközelíthető helyen található, 
így lehetővé teszi az elnökségi ülések helyben 
történő megtartását, valamint a minőség-ellen-
őrzések és az ellenőrzésekre történő felkészülés 
zökkenőmentes lebonyolítását. 

A Pest Megyei Szervezet a MKVK második 
legnagyobb szervezete. (lásd 1., 2.  táblázat)

Elnökségi ülések, taggyűlések

Szervezetünk irányító testülete az elnökség, 
amely 5 főből áll az elnökkel együtt.

A köztestületi és szakmai feladatokat a könyv-
vizsgálói törvény, az alapszabály, a szervezeti 
és működési szabályzat, a küldöttgyűlés és az 
elnökség határozatai alapján végezzük.

A helyi elnökség évente több alkalommal ülé-
sezik, az aktuális kamarai feladatokhoz, rendez-

vényekhez, küldöttgyűlésekhez, szakmai anya-
gok véleményezéséhez igazodva végzi munkáját. 
Minden esetben kikérjük a küldöttek véleményét 
az egységes megyei álláspont kialakítása érde-
kében, továbbá amennyiben erre lehetőségünk 
van, valamennyi tagunk részére továbbítjuk a 
véleményezésre váró anyagokat.

Az elnökségi ülések állandó napirendi pont-
jai:

• az elnök és az elnökségi tagok tájékoztató-
ja a két elnökségi ülés között végzett mun-
káról, a helyi szervezet működését érintő 
információk,

• bizottsági ügyek (felvételi, fegyelmi, ok-
tatási stb.),

•a helyi szervezet gazdálkodása,
•szakmai kérdések,
•munkaterv megbeszélése,
•pénzügyi terv elkészítése,
•a taggyűlés előkészítése,
•adatlapok feldolgozása,
•szakmai napok és témák megbeszélése,
•kötelező oktatás előkészítése,
•küldöttgyűlés anyagának megbeszélése,
• véleményezésre érkezett anyagok szabály-

zatok észrevételezése, javaslatok,
• egyéb aktuális kérdések.

Taggyűlést évente egy alkalommal tartunk 
(kivétel választások). 

A taggyűléseken az elnökség beszámol a me-
gyei szervezet előző évben végzett munkájáról, 
a helyi költségvetés végrehajtásáról. A taggyűlés 
dönt a helyi szervezet pénzügyi tervének jóvá-
hagyásáról. Tájékoztatást adunk a könyvvizsgá-
lókat foglalkoztató fontos és aktuális szakmai 
és kamarai kérdésekről:

–  beszámoló a helyi szervezet elmúlt évi 
tevékenységéről,

–  beszámoló a helyi szervezet elmúlt évi 
pénzügyi tervének végrehajtásáról,

–  a helyi szervezet következő évi pénzügyi 
tervének előterjesztése, jóváhagyása,

–  tájékoztató az MKVK Bizottságainak 
munkájáról,

–   a következő, országos küldöttgyűlés 
napirendjeinek megtárgyalása,

–   tájékoztató a könyvvizsgálókat érintő aktuá-
lis kérdésekről,

–   egyebek.

Taggyűléseinket kreditpontos előadásokkal köt-
jük össze, ezzel is ösztönözve a minél nagyobb 
létszámú részvételt a taggyűléseken.

Szervezetünk gazdálkodása

A helyi szervezet a taggyűlés által elfogadott 
költségvetés keretein belül gazdálkodik, műkö-
dését a költségtakarékosság jellemzi, pénzügyi 
helyzete stabil.

A működés, a pénzügyi helyzet az elmúlt évek-
ben kiegyensúlyozott volt, annak ellenére, hogy 
2003-ban − saját erővel és a központi kamarától 
kapott − kölcsönnel saját irodát vásároltunk. A 
kölcsön (kamattal együtt) visszafizetésének ha-
tárideje 2007. december 31. volt, amit pénzügyi 
tervünk terhére törlesztettünk.

A stabil pénzügyi helyzet a takarékos gazdál-
kodásnak köszönhető.

Az irodát így kedvező költségen tudjuk mű-
ködtetni azzal, hogy bérleti díjat nem kell fizet-
ni, a felszabaduló pénzt a tagság érdekében tud-
juk felhasználni. 

Integrált informatikai rendszer

Az MKVK 2008-tól bevezette az integrált infor-
matikai rendszert. Így ebben az évben már több 
feladat hárult a helyi szervezetekre, hiszen az éves 
adatszolgáltatás feldolgozása is részben a felada-
tai közé tartozik. Az MKVK Alapszabályának 
105. pontja 2009. január 1-jétől kötelezően írja 
elő minden kamarai tag könyvvizsgáló számára 

Beszámoló
az MKVK Pest Megyei Szervezetének 

tevékenységéről

1. táblázat

A megyei szervezet taglétszáma
 2006 2007 2008 2009.
     08. 31.
Aktív tag (fő) 335 334 332 323
Szüneteltető tag (fő) 187 190 187 190
Tagok össz. (fő) 522 524 519 513
Társaságok (db) 164 171 176 178
2. táblázat

Minősítéssel rendelkező
könyvvizsgálók

Befektetési vállalkozási 3 fő
Biztosítási 2 fő
Pénztári 13 fő
Pénzügyi intézményi 42 fő
Költségvetési 169 fő
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az elektronikus levelezés használatát, és az elekt-
ronikus számlaküldést.

Az éves adatszolgáltatás alkalmával igyekez-
tünk begyűjteni valamennyi tagunk elektronikus 
elérhetőségét, mivel az adatlapokon sok esetben 
hiányos volt ez az adat. A hagyományos levelezés 
helyett elektronikus úton továbbítunk közérdekű 
információkat. 

A tagokkal való kapcsolattartás terén egyre na-
gyobb szerepet tölt be az internet használata. Több 
információ, értesítés, és ebben az évben először a 
tagdíj- és hozzájárulási díj számlái is elektronikus 
úton jutottak el tagjainkhoz. Ebben nehézséget je-
lentett a szünetelő tagok számláinak továbbítása 
és a tagdíjak beszedése, mivel ők adatszolgáltatá-
si kötelezettség hiányában nem közölték e-mail 
címüket, továbbá a számláik átutalással történő 
rendezését is nehezményezték. Végül a helyi szer-
vezet pénztárába befogadtuk azok számláinak a 
teljesítését, akik ehhez ragaszkodtak. Mondhatjuk, 
hogy ebben az évben az e-mail címeink szinte tel-
jes körűvé váltak.

Irodánk a tagokkal történő kapcsolattartás 
mellett elvégzi 

• az adatmódosítások formai, tartalmi követel-
ményeknek megfelelő továbbítását, 

• adatlapok és mellékleteinek begyűjtését, el-
lenőrzését, feldolgozását, továbbítását a köz-
pont részére, 

• a működéssel, gazdálkodással kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat, banki ügyinté-
zéseket,

• a szakmai felelősségbiztosítás létesítéséhez 
szükséges tájékoztatást, 

• havi pénzügyi elszámolást,
• kreditpontok nyilvántartásának vezetését,
• a kamara honlapjára való belépéshez a szüksé-

ges adatok begyűjtését és regisztrálását,
• a státuszmódosításokkal kapcsolatos tájé-

koztatást,
• könyvvizsgálói szárazbélyegzők, igazolványok 

kiadását, bevonását,
• a szakmai rendezvényekkel felmerülő szerve-

zési feladatokat,
• pályázatokhoz a megfelelőségi igazolások 

kiállítását.
Először 2008-ban dolgozták fel a helyi szerve-

zetek a kötelező adatszolgáltatást. Szervezetünk 
e jelentős többletfeladatot zökkenőmentesen tel-
jesítette. A felsorolt feladatokat 1 fő főállású al-
kalmazott segítségével látjuk el.

Szakmai tevékenység

Kötelező szakmai továbbképzés
2008. január 1-jén hatályba lépett az MKVK új 

Szakmai és továbbképzési szabályzata.
A szakmai továbbképzés célja annak biztosítá-

sa, hogy a kamara tagjai munkájuk végzéséhez 
naprakész, magas színvonalú, korszerű elméle-
ti ismeretekkel, továbbá az ismeretek gyakorlati 
alkalmazására vonatkozó képességekkel rendel-
kezzenek.

Az elmúlt években is és az idén is elnökségi 
üléseken megbeszéltek alapján szerveztük ren-
dezvényeinket. Adottságainknál fogva minden 
évben a kötelező továbbképzések 1. napját, 4 vi-
déki helyszínen 6 alkalommal és egy budapesti 
helyszínen 4 alkalommal tartjuk. Igyekszünk a 
könyvvizsgálókat leginkább érintő kérdésekben 
tájékoztatni tagjainkat. Az elmúlt évek során jól 
felkészült előadókat kértünk fel a kötelező szak-
mai továbbképzés előadásaira. 

A tagság részére nyújtott szolgáltatások során 
alapvetőnek tartjuk, hogy a tagdíj ellenében mi-
nél több és tartalmasabb szolgáltatást tudjunk 
nyújtani a tagságnak. 

KREDITPONTOS SZAKMAI
RENDEZVÉNYEINK

2009. március–áprilisban

◗ Átalakulások számvitele, könyvvizsgálata
Dr. Adorján Csaba, OKKT, elnök

◗ Globális pénzügyi válság – audit meg fon tolások
 Dr. Ladó Judit, MKVK, szakmai alelnök

◗ 2009. évi áfatörvény várható évközi 
változásai, értelmezései
 Sike Olga, APEH, osztályvezető-helyettes

◗ Szja-törvény 2009. évben várható évközi 
módosításai, cégautóadó, kapcsolódó kérdések 
Lepsényi Mária, APEH, adószakértő

◗ Tervezett változások a társasági adó te-
rületén, adóbevallás, értelmezések
 Ácsné Molnár Judit, APEH, adószakértő

◗ Aktuális tudnivalók az Art -ről 2009-ben 
Dr. Kovács Ferenc, APEH osztályvezető

2009. szeptembertől

◗ Aktuális változások az Art-ben
Dr. Kovács Ferenc, APEH, főosztályvezető

◗ Tb-változások 2009. július 1. és 2010. január 
1. után, APEH-járulékellenőrzés tapasztalatai
Dr. Jónás Csaba, APEH, szakigazgató-he-
lyettes

◗ Szja-változások 2009−2010
Lepsényi Mária, APEH, főmunkatárs

◗ Járulék- és eho-változások
Dr. Jurányi Benedekné, APEH, főmunkatárs

◗ Transzferárak nyilvántartása, ellenőrzése 
Dr. Boros Richárd, APEH, főosztályvezető

◗ Az áfatörvényben bekövetkezett változá-
sok, szolgáltatások teljesítési helyének változása
Sike Olga, APEH, főosztályvezető-helyettes

◗ A társasági adó 2010 évi változásai és a 
különadó megszűnésének gondjai
Ácsné Molnár Judit, APEH, főmunkatárs

◗ Könyvvizsgálói jelentések
Dr. Lukács János, MKVK, elnök

◗ Társas vállalkozások utólagos ellenőrzé-
sének tapasztalatai. Mire figyeljen a könyv-
vizsgáló?
Balla László, APEH, szakigazgató-helyettes

Minőség-ellenőrzés

A 3., 4. táblázatból láthatók a Pest megyében el-
végzett minőség-ellenőrzések eredményei.

3. táblázat
MEGNEVEZÉS 2003 2004 2005 2006 2007
 (fő) (fő) (fő) (fő) (fő)
Megfelelt 3 1 1 1 6
Megfelelt, de … 3 2 0 2 2
Nem felelt meg 1 0 0 0 0
Összesen 7 3 1 3 8
4. táblázat    
MEGNEVEZÉS 2008
 ORSZÁGOS  PEST
 (fő) % (fő) %
Megfelelt 325 69,9 37 74,0
Megfelelt,
megjegyzéssel 109 23,4 10 20,0
Nem felelt meg 31 6,7 3 6,0
Összesen 465 100,0 50 100,0

A helyi szervezet biztosítja tárgyalónak beren-
dezett saját irodahelyiségét minőség-ellenőrzések 
elvégzéséhez azoknak a tagoknak, akik nem ren-
delkeznek saját irodával, illetve más oknál fogva 
ezt igénylik. Ez a gyakorlat jól bevált, tapaszta-
latunk szerint a minőségellenőrök is szívesen 
jönnek a város központjában lévő, jól megköze-
líthető irodánkba.

Összességében úgy véljük, hogy a Pest Megyei 
Szervezet eddigi működése során maradéktalanul 
eleget tett a rá háruló − a  kamarai törvényben 
és az alapszabályban meghatározott − felada-
tok  teljesítésében. A személyi és tárgyi feltéte-
lek megfelelőek és lehetővé teszik a szükséges 
feladatok elvégzését.

A helyi szervezet a tagokkal közvetlen kap-
csolatot tart fenn az irodánkon keresztül, rend-
szeres tájékoztatást kapnak az aktuális esemé-
nyekről, szakmai összejöveteleket szervezünk, 
biztosítjuk továbbképzésüket. Irodánk készség-
gel áll tagjaink rendelkezésre bárminemű ügyin-
tézéssel is legyen kapcsolatos az információkérés 
(pályázatokhoz szükséges igazolások kiadása, 
az adatlapok kitöltésében való segítség-nyújtás, 
továbbképzés stb. 

D R .  L A M I  M Á R I A ,

a z  M K V K  Pe s t  M e g ye i  S ze r ve ze té n e k  e l n ö ke



2009. november • HÍRLEVÉL  7

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

decemberben induló tanfolyamain:

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

igény szerint a helyi szervezeteknél is.

Az intenzív kurzusok ára:  36 000 Ft + áfa (30 óra) – (3 fő esetén 42 500 Ft + áfa)  
A normál kurzusok ára:  72 000 Ft + áfa (60 óra) – (3 fő esetén 85 000 Ft + áfa)

Jelentkezzen ingyenes próbaóránkra!
Tel: (1) 473-4500, 473-4522 • E-mail: szzsuzsa@mkvk.hu

Angol kezdő – normál (1. szint) 
2009. december 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. december 15-től

Kedd, csütörtök 

9.00–11.30 /17.00–19.25 (heti 

2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai – 
intenzív
2009. december 7–11.

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)

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

NYELVTANFOLYAMOK – 2009. DECEMBER
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

■ A MKVK Hajdú Bihar Megyei Szervezete 
2009. november 6-án Az önkormányzatok jö-
vő évi gazdálkodásának környezete a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetés tükrében cím-
mel konferenciát tartott. Az előadók Szittáné 
Bilanics Erzsébet, az Önkormányzati Minisztéri-
um Önkormányzati Gazdasági Főosztályának 

főosztályvezetője és Dr. Varga Sándor, az Álla-
mi Számvevőszék Önkormányzati és Területi 
Ellenőrzési Igazgatóságának főigazgató-helyet-
tese volt. A meghívót kiküldtük saját költség-
vetési minősítéssel rendelkező tagjainknak, a 
szomszéd megyék helyi szervezeteinek, vala-
mint megyénk önkormányzatainak. Az elő-
adás helyszíne Polgár M3-Arheopark volt, és 
ennek köszönhetően öt megyéből jöttek el a 
szakemberek. A megjelentek − polgármeste-
rek, jegyzők, gazdasági szakemberek, könyv-
vizsgálók – a konferenciát hasznosnak, sike-
resnek minősítették.

F Ö L D E S I  E M M A , 

az MKVK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke

Konferencia az önkormányzati 
gazdálkodásról

Átalakulás
Kérném állásfoglalásukat abban a kérdés-
ben, hogy ugyanaz a könyvvizsgáló végez-
heti-e – a Gt. 86 §-ának (2) bekezdése sze-
rinti eljárásban megvalósuló – átalakulásnál 
(kiválás és az azt követő beolvadás) az 
átalakuló (kiváló és beolvadó) társaságok 
vagyonmérlegeinek könyvvizsgálatát.

A Gt 73. §-ának (4) bekezdése szerint: „A 
vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-
tervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá − ha 
a gazdasági társaságnál ilyen működik − a 
felügyelőbizottsággal is ellenőriztetni kell. Nem 
jogosult erre a gazdasági társaság könyvvizsgá-
lója, és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási 
vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelő-
ző két üzleti évben a társaság számára könyv-
vizsgálatot vagy a nem pénzbeli hozzájárulás 

értékének ellenőrzését végezte. A jogutód gaz-
dasági társaság könyvvizsgálójává a gazdasági 
társaság cégbejegyzésétől számított három üz-
leti éven belül nem jelölhető ki az a könyvvizs-
gáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-terveze-
teket ellenőrizte.”

A Gt 78. §-ának (5) bekezdése szerint: „Az 
egyesülni kívánó gazdasági társaságokról, és az 
egyesüléssel keletkező társaságról is készíteni 
kell vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott va-
gyonmérleg-tervezeteket. A 73. §-ban foglaltak 
a társaságok egyesülésére is irányadóak azzal, 
hogy az egyesüléssel érintett gazdasági társasá-
gok döntése alapján a vagyonmérleg-tervezetek 
ellenőrzése során valamennyi gazdasági társaság 
esetében ugyanaz a könyvvizsgáló eljárhat.”

A Gt 83. §-ának (4) bekezdése szerint: „A 
szétválásra a 71. § (4)-(5) bekezdés és a 72-74. 
§-ban foglaltak megfelelően irányadók …”

A Gt 86. §-ának (2) bekezdése szerint: „Ki-

válásra sor kerülhet úgy is, hogy a társaságtól 
megváló tag a társasági vagyon egy részével 
más, már működő társasághoz, mint átvevő 
társasághoz csatlakoznak. A szétválási szerző-
dés megkötésében ilyenkor az átvevő társaság 
is részt vesz. Az eljárásban a beolvadás szabá-
lyai is megfelelően alkalmazandóak.”

Mindezek értelmében az átalakulási vagyon-
mérlegek könyvvizsgálójára a Gt. 73. §-ának (4) 
bekezdésében megfogalmazott szabályokat min-
den átalakulás esetében figyelembe kell venni. 
A 78. § (5) bekezdése kiemelten említi, hogy 
a társaságok döntése alapján a vagyonmérlegek 
ellenőrzése során valamennyi gazdasági társaság 
esetében ugyanaz a könyvvizsgáló eljárhat. A 86. 
§ (2) bekezdése megerősíti, hogy értelemszerűen 
alkalmazandóak a beolvadás szabályai.

Véleményem szerint a Gt. vonatkozó szabá-
lyai szerint ugyanaz a könyvvizsgáló eljárhat az 
átalakulási vagyonmérlegek (jogelőd, jogutód, 
tervezet, végleges) könyvvizsgálata során. A 
gyakorlatban nem is tartanám helyesnek, hogy 
például a jogelőd és a jogutód vagyonmérlegét 
más-más könyvvizsgáló auditálja, ugyanis a jog-
utód könyvvizsgálója csak a jogelőd ismeretében 
mondhat véleményt az átalakulásról. Általában 
az is megfontolandó lehet, hogy a jogelődök 
és jogutódok vagyonmérlegeiről egy összevont 
könyvvizsgálói jelentés készüljön. 

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. 
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