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A J Á N LÓ
OKKT vizsganaptár
Az Okleveles Könyvvizsgálókat 
Képesítő Testület közleményben 
hirdeti meg a 2010. évi vizsga-
naptárt a könyvvizsgálói kép-
zésben részt vevők számára.

Az elnökség jövő 
félévi programja
Az MKVK elnöksége 
nyilvánosságra hozza a 2010. 
első félévi munkaprogramját. 
Négy elnökségi ülést és egy 
küldöttgyűlést terveznek.

A könyvvizsgáló 
kérdez, a szakértői 
bizottság válaszol
Három kérdésre kapunk 
választ: beszámoló híján 
mi a teendő, minősítés 
hiányában elvállalható-e 
a megbízás; és számviteli 
kérdés is felmerül.

Útijelentés
Az IFAC Fejlődő Országok 
Bizottsága (DNC) 2009. július
13−14-én Zágrábban megtartott 
üléséről számol be a kamara 
nemzetközi alelnöke. 

Megalakult
az MKVK Könyvelői Tagozata

■  Dacára a borongós péntek délutáni 
időpontnak, az alakuló ülésen szép 
számmal jelentek meg a tagozat alapítása 
iránt érdeklődők. A felhívástól eltelt egy 
hónap alatt összegyűlt több mint 160 
tag azt jelenti, hogy a könyvvizsgálati 
munka mellett nagy az érdeklődés 
a könyvelők szakmai támogatása 
iránt is. Az adatszolgáltatásokból is 
ugyanez a tendencia vezethető le évről 
évre: a kamarai tagok jelentős része 
egzisztenciálisan nagyobb arányban (esetenként 
az éves árbevételük 90 százalékát is meghaladó 
mértékben) kötődik a könyvelési szolgáltatásokhoz, 
mint a könyvvizsgálathoz.

Ez a tény hívta életre a könyvelői tagozatot, 
melynek célja, hogy szakmai iránymutatást, 
módszertant és gyakorlati segítséget nyújtson 
a felelős számviteli munkához. A tagozat javas-
latokat készítene a sztenderdek összeállításá-
ra, szoftverek és módszertanok kidolgozására,
illetve a könyvvezetéssel kapcsolatos jogszabá-
lyok módosítására.

Az alakuló ülésen Bősze András, a kamara fő-
titkára elmondta, hogy reményei szerint a tago-
zat keretében lehet javítani a könyvelői szakmai 
munkát, és neves előadókat felkérve színvonalas 

oktatással, segédanyagokkal segíteni lehet azon, 
hogy a szolgáltatást szervezettebben, folyamato-
san jobb minőségben tudják nyújtani a kamara 
tagjai, az ügyfelek legnagyobb megelégedésére. A 
főtitkár biztosította a tagozat tagjait arról, hogy 
az elnökség minden esetben örömmel támogat-
ja egy aktív, napi aktuális kérdésekkel serényen 
foglalkozó tagozat munkáját.

Elmondta, hogy könyvelői tagozat jó időben 
startol, hiszen amíg a könyvvizsgálói piac enyhe 
csökkenése figyelhető meg, addig az adószolgál-
tatás, a könyvelői szolgáltatás növekedése jel-
lemző. Célként fogalmazódott meg a szakma 
integritásának megteremtése, a könyvelők és 
a könyvvizsgálók közti távolság csökkentése. 
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Mintegy 160 tag részvételével november 13-án alakult meg a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői Tagozata azzal a céllal, hogy 
szakmai iránymutatást, módszertant és gyakorlati segítséget nyújtson
a felelős számviteli munkához. Az alakuló ülésen megválasztották
a tagozat elnökét, alelnökét és az elnökségi tagokat is.

5

7

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Minden tagunknak
békés, boldog karácsonyt

és sikeres új évet kívánunk!
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Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő 
Testület (OKKT) közleménye

VIZSGANAPTÁR 2010. év
az okleveles könyvvizsgálói képzési programban résztvevők számára

TÁRGY I. FÉLÉV  II. FÉLÉV 
 VIZSGA VIZSGA  VIZSGA VIZSGA 
Jog szóbeli január 11–14. április 6–8.  november 8–11.
Jelentkezési határidő: december 8. március 3.  október 6.
Adózási ismeretek    
    írásbeli február 18. május 20.   október 14.
    szóbeli  március 1–4. május 31–június 3.   november 2–4.
Jelentkezési határidő: január 19. április 20.  szeptember 14.
Szervezet és vezetés
(régi vizsgaszabályzat)    
    írásbeli  április 1. szeptember 1. november 11.
    szóbeli   április 19–22.  szeptember 13–16. november 29–december 2.
Jelentkezési határidő:  március 1. július 30. október 11.
Szervezési és vezetési isme-
retek (új vizsgaszabályzat)    
    szóbeli   április 19–22.  szeptember 13–16. november 29–december 2.
Jelentkezési határidő:  március 17. augusztus 11. október 27.
Közgazdaságtan
és pénzügyek (pénzügy)    
    írásbeli január 28. május 6.  október 7.
    szóbeli február 15–18. május 25–27.  október 25–28.
Jelentkezési határidő: december 28. április 6.  szeptember 7.
Számvitel és elemzés    
    írásbeli február 4. június 1. szeptember 8. november 24.
    szóbeli február 22–25. június 14–17. szeptember 20–23. december 6–9.
Jelentkezési határidő: január 5. április 29. augusztus 6. október 22.
Számvitel-szervezés
(régi vizsgaszabályzat)    
    írásbeli január 21. április 22.  október 28.
    szóbeli február 8–11. május 10–13.  november 15–18.
Jelentkezési határidő: december 18. március 22.  szeptember 28.
Számvitel-szervezés
(új vizsgaszabályzat)    
     írásbeli január 21. április 22.  október 28.
Jelentkezési határidő: december 18. március 22.  szeptember 28.
Könyvvizsgálat és ellenőrzés    
     írásbeli  június 3.   december 1.
     szóbeli  június 21–24.  december 13–16.
Jelentkezési határidő:  május 3.  október 29.

■ Az OKKT az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően meghir-
deti a 2010. évi vizsganaptárt a könyvvizsgálói képzésben résztvevők 
számára. A szóbeli vizsgák – meghirdetett időtartamokon belüli – pon-
tos időpontja később kerül meghatározásra. A hatályos szakképzési és 
vizsgaszabályzat szerint vizsgázó hallgatók a Számvitel és elemzés, il-
letve a Könyvvizsgálat és ellenőrzés tárgyak mindegyik részmoduljára 
bejelentkezhetnek a tárgyra megadott vizsgaidőpontok időpontjára.

Azok a hallgatók, akik a hatályos szakképzési és vizsgaszabályzat 
121. pontja alapján a régi vizsgaszabályzat hatálya alá tartoznak, szin-
tén a 2010-es vizsganaptár alapján megszervezett vizsgákon vesznek 

részt. Számukra természetesen a régi tematika szerint készülnek a 
vizsgakérdések, illetve a vizsgafeladatok.

A hatályos szakképzési és vizsgaszabályzat 94. pontja alapján tá-
jékoztatjuk az okleveles könyvvizsgálói képzési programban résztve-
vőket, hogy az írásbeli vizsgákon számológép használható (kivéve a 
bármilyen programozásra és/vagy szöveg tárolására alkalmas számo-
lógépek), azonban mobiltelefon csak kikapcsolt állapotban lehet (és 
csak a vizsgázó táskájában). 

D R .  A D O R J Á N  C S A B A ,

az OKKT e lnöke
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96. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezés elbírálásával a minőség-ellenőrzési 
bizottság MIN-MINB-12-6/2009. sorszámú hatá-
rozatát egyhangúlag helybenhagyta.

97. számú (2009. 11. 20.) határozat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
fellebbezés elbírálásával a felvételi bizottság 1714-
1/2008. sorszámú határozatát 11 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett helybenhagyta.

98. számú (2009. 11. 20.) határozat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge az F-59-1/2009. sorszámú határozat elleni 
fellebbezés kapcsán 11 igen, 2 nem szavazattal 
akként határozott, hogy a tényállás tisztázása 
érdekében az érintett lakásszövetkezetet meg-
keresi, és a döntést a soron következő elnökségi 
ülésre halasztja. 

99. számú (2009. 11. 20.) határozat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a tagdíjrendszer változtatása tárgyában megtár-
gyalta a beérkezett javaslatok és az ülésen elhang-
zottak alapján az alábbi alternatívákat terjeszti a 
küldöttgyűlés elé megvitatásra:
a)  a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-

vizsgálói tevékenységet nem szüneteltető ka-
marai tagok alaptagdíja 31 ezer forintra csök-
ken, a szüneteltetők tagdíja nem változik (7 
igen szavazat, 6 nem szavazat),

b)  a tagdíjak mértéke nem változik, az elnökség 
nem javasolja a tagdíj tárgyában az alapsza-
bály módosítását (10 igen szavazat, 3 nem 
szavazat).

100. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
9 igen, 2 nem szavazattal úgy határozott, hogy 
a sportnap alkalmával a bemutatott minták kö-
zül a sötétebb zöld változatú plakett kerüljön 
kiadásra.

101. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta a kamara központjának 2010. évi 
üzemgazdasági tervjavaslatát, és 11 igen, 1 nem 
szavazattal az elfogadott módosításokkal, a vár-
ható bázisadatok bemutatásával kéri elkészíteni 
a 2010. évi tervet, és azt a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra. Ezen belül:
a)  a területi szervezetek finanszírozását a bázis-

adat plusz inflációt (5%) követő mértékben 
határozza meg (egyhangú szavazás);

b)  az elnökség a minőség-ellenőrzés költségigényét 
90 millió forintra módosítja (8 igen szavazat, 
2 nem szavazat, 2 tartózkodás);

c)  szoftvertámogatás: 10 millió forint árbevétel 
alatt, 50 pályázat, a jelentkezés sorrendjében 

maximum 50 ezer forint (11 igen szavazat, 
1 nem szavazat).

102. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és 10 igen szavazattal, 1 tartózko-
dás mellett elfogadta a kamara választási sza-
bályzatának módosítására irányuló előterjesz-
tést, és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti 
elfogadásra.

103. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kamara 
küldöttgyűlése ügyrendi szabályzatának módo-
sítására irányuló előterjesztést, és azt a kamara 
küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 

104. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
ra etikai szabályzatának módosítására irányuló 
előterjesztést, és azt a kamara küldöttgyűlése elé 
terjeszti elfogadásra. 

105. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
ra felvételi szabályzatának módosítására irányu-
ló előterjesztést, és azt a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra. 

106. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a kamara szervezeti és működési szabályzatát 
egyhangúlag az elnökségi ülés napjával hatályon 
kívül helyezi.

107. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a Budapest Fővárosi és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei szervezetek tájékoztatóját egyhangúlag 
tudomásul vette. 

108. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a Visegrádi Négyek 2010. évi találkozójának elő-
készületeiről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

109. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta a módosított és/vagy átfogalmazott 
nemzetközi könyvvizsgálati standardok (ISA 210., 
265., 402., 520. és 710. témaszámú standard) ma-
gyar fordítását egyhangúlag elfogadta.

110. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangú szavazással felhatalmazza a kamara 

elnökét a küldöttgyűlés összehívására, és jóvá-
hagyja a 2009. december 12-ei küldöttgyűlés ja-
vasolt napirendi pontjait. 

111. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a 2010. I. félévi munkaprogramot egyhangúlag 
jóváhagyta.

112. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
2010. évi országos kamarai sportnapok megren-
dezésének előkészületeiről készült tájékoztatást 
tudomásul vette. A sportnap költségeire egyhan-
gú szavazással az egyéb szolgáltatások között 3,5 
millió forintot biztosít.

113. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag a kamara alapszabályának alábbiak 
szerinti módosítását javasolja:
a)  a tagfelvétellel egyidejűleg ne legyen kötelező 

a szárazbélyegző megvásárlása;
b)  a kamara a SZAKma című lapot 2011. január-

jától elektronikusan bocsátja a kamarai tagok 
rendelkezésére;

c)  II. fokú kamarai eljárásoknál az előterjesztő és 
az előadó személyének szétválasztása;

d)  a 99. számú (2009. 11. 20.) elnökségi hatá-
rozat a) pontja szerinti alternatíva elfogadása 
esetére az alaptagdíjjal kapcsolatos rendelke-
zés módosítása;

e)  a hatályon kívül helyezett kamarai szmsz-re 
való hivatkozás törlése.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége az 
előzőek szerinti módosításokkal kéri előkészíteni 
a kamara alapszabályának módosítására irányuló 
előterjesztést, és azt a kamara küldöttgyűlése elé 
terjeszti elfogadásra.

114. számú (2009. 11. 20.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a kamara könyvelői tagozatának megalakulását 
a beterjesztett okiratok alapján egyhangúlag jó-
váhagyta, az erről szóló tájékoztatást tudomásul 
vette, és elrendeli a könyvelői tagozat nyilvántar-
tásba vételét.
 D R .  L U K Á C S  J Á N O S , 

 az  MKVK elnöke

KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI
(2009. NOVEMBER 20. )
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Felelős szerkesztő: Nagy Ildikó
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I. Január 22. (péntek)

1.   Előterjesztés a kamara 2010. évi szakmai 
feladatairól 

  Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alelnök
 
2.   Az okleveles könyvvizsgálói képzés tananya-

gainak és vizsgakérdéseinek helyzete 
  Előterjesztő: dr. Adorján Csaba, az OKKT 

elnöke

3.    Előterjesztés a kamarai kötelező oktatás le-
bonyolításának 2010. évi elveire 

  Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási al-
elnök

4.   Beszámoló az elmúlt két évben hozott el-
nökségi és küldöttgyűlési határozatok vég-
rehajtásáról

  Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

5.   Előterjesztés a kamara oktatási akkreditációs 
helyzetéről

  Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alel-
nök

6.   Tájékoztató a nemzetközi könyvvizsgála-
ti standardok fordításának, elfogadásának 
állásáról, és az ehhez kapcsolódó kamarai 
feladatokról

  Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai al-
elnök

7.   Az államháztartás szervezetei könyvvizsgá-
latának és a könyvvizsgálat minőség-ellen-
őrzésének módszertana

  Előterjesztő: dr. Printz János, a költségvetési 
tagozat elnöke

8.   Beszámoló két helyi szervezet munkájáról 
(írásbeli előterjesztés)

  Előterjesztők: Martonosi József, a Bács-Kis-
kun megyei szervezet elnök

  Darancó Károly, a Nógrád megyei szervezet 
elnök

 
II. Március 5. (péntek)

1.   A minőség-ellenőrzési bizottság beszámoló 
jelentése a 2009. évi tevékenységéről

  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-el-
lenőrzési bizottság elnöke

2.   Tájékoztatás a 2009-ben leadott minőség-
ellenőrzési adatszolgáltatások értékelésé-
ből levonható tapasztalatokról, informá-
ciókról

  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-
ellenőrzési bizottság elnöke

3.   A kamara 2009. évi pénzügyi beszámo-
lója  

  Beszámoló a kamara 2009. évi pénzügyi 
tervének végrehajtásáról

  A kamara 2009. évi számviteli beszámo-
lója 

  Előterjesztő: Bősze András főtitkár

4.    Előterjesztés a helyi szervezetek tervével 
kiegészített, összesített 2010. évi pénzügyi 
tervről 

 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

5.  Előterjesztés a 2010. évi kötelező adatszol-
gáltatásról 

 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

6.  Előterjesztés a XVIII. Országos Könyvvizs-
gálói Konferencia címére, a szekciók témái-
ra, a szekciók vezetőire  

  Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási al-
elnök

7.    Tájékoztató az Oktatási Központ Kft. 2009. 
évi gazdálkodásáról és a 2010. évi célkitű-
zéseiről 

  Előterjesztő: dr. Böőr Katalin ügyvezető

8.   Tájékoztató az Alkusz Kft. 2009. évi gaz-
dálkodásáról és a 2010. évi célkitűzéseiről 

  Előterjesztő: Lévai Sándor ügyvezető

III. Április 23. (péntek)
− A helyi szervezetek elnökeivel

kibővített elnökségi ülés

1.  A május 15-i küldöttgyűlés napirendi pont-
jainak megtárgyalása  

  Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

2.  Az elnök, az alelnökök, a fegyelmi megbí-
zott és a bizottsági elnökök beszámolója, 
jelentése a kamara 2009. évi tevékenysé-
géről

  Előterjesztők: elnök, alelnökök, fegyelmi 
megbízott és a bizottságok elnökei

3.  A minőség-ellenőrzési módszertani kézi-
könyv módosítása

  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-
ellenőrzési bizottság elnöke

4.  A pénzmosás és a terrorizmus finanszíro-
zása megelőzésére és megakadályozására 
szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kama-
rai ellenőrzéséről szóló szabályzat módosí-
tása

  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-
ellenőrzési bizottság elnöke

5.  A minőség-ellenőrzési bizottság szervezeti 
és működési szabályzatának módosítása

  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-
ellenőrzési bizottság elnöke

6.  Tájékoztató a 2009. évi kötelező szakmai 
továbbképzések tapasztalatairól 

  Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási al-
elnök

7.  Tájékoztató a II. Országos Kamarai Sport-
nap szervezéséről

  Előterjesztő: Makács Pálné, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei területi szervezet elnöke

8.  Beszámoló két helyi szervezet munkájáról 
(írásbeli előterjesztés)

  Előterjesztők: Zimonyi József, a Baranya 
megyei szervezet elnöke

  Seres Péter, a Békés megyei szervezet el-
nöke

Küldöttgyűlés május 15. (szombat)

IV. Június 23. (szerda)
Kihelyezett, kibővített elnökségi ülés

Szolnokon 

1.  A küldöttgyűlés tapasztalatainak értékelé-
se, a tennivalók meghatározása 

  Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

2.  Tájékoztató a kamara 2010. I. negyedéves 
gazdálkodásról  

  Előterjesztő: Bősze András főtitkár

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI 
KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

2010. I. FÉLÉVI MUNKAPROGRAMJA
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3.  A 2011. évi pénzügyi terv irányelvei, főbb 
keretszámok meghatározása  

  Előterjesztő: Bősze András főtitkár

4.  Előterjesztés a 2010. évi kötelező szakmai 
továbbképzések lebonyolításáról  

  Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alel-
nök

5.  Tájékoztató a nemzetközi könyvvizsgála-
ti standardok fordításának, elfogadásának 
állásáról, és az ehhez kapcsolódó kamarai 
feladatokról

  Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alel-
nök

6.  Tájékoztató az MKVK nemzetközi tevé-
kenységéről 

  Előterjesztő: dr. Eperjesi Ferenc nemzetközi 
alelnök

7.  Bizottsági elnökök beszámolója
  Előterjesztők: bizottsági elnökök

8.  Tagozatok vezetőinek beszámolója
  Előterjesztők: tagozatok elnökei

9.  Tájékoztató az OKKT, az OSZB és a Magyar 
Számviteli Standard Testület munkájáról

  Előterjesztők: Dr. Adorján Csaba, az OKKT 
elnöke

10.  A kamarai törvénnyel és a szabályzataink-
kal kapcsolatos módosító javaslatok 

  Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

11.  Az elnökség 2010. II. félévi munkaprogramja
  Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

Megjegyzés
Valamennyi ülésen napirendi pontként sze-
repelnek még a fellebbezési ügyek, a könyv-
vizsgálati standardváltozások (szükség esetén 
írásbeli szavazás lehetséges), valamint aktuális 
tájékoztatók a kamara érdekkörébe tartozó ese-
ményekről és a jogalkotói munkáról.

D R .  L U K Á C S  J Á N O S , 

az MKVK elnöke

1. 
Két olyan cégnél vagyok könyvvizsgáló, ahol 
a mai napig a 2008 évi beszámolót nem ké-
szítették el. 
Az egyiknél 2009. február óta APEH-vizsgá-
lat folyik, és a könyvelési anyagot nem adta 
vissza a hivatal, mivel kapcsolódó vizsgála-
tot folytat a partnercégnél, ezért a vizs-
gálat időtartamát többször meghosszabbí-
totta. A bizonylatok hiányában a beszámolót 
a főkönyvelő nem tudta összeállítani, így a 
könyvvizsgálat is ellehetetlenült.
A másik cégnél a beszámoló összeállítása 
a mai napig nem történt meg (itt személyi 
problémák léptek fel a könyvelés elvégzése 
során, az ügyvezető tájékoztatása szerint 
új főkönyvelő lesz szeptember végétől, aki 
majd elkészíti a beszámolót).
A fenti esetekben milyen kötelezettségei 
vannak a könyvvizsgálónak, hiszen a 2008 
évi beszámoló nem készült el időben?

Ha egy társaság a számviteli törvény szerinti 
határidőben nem hagyta jóvá és nem küldte el a 
megfelelő szerveknek az éves beszámolóját, ak-
kor ezt az ügyvezetés felé írásban jelezni kell, a 
társaság ugyanis megsértette a számviteli törvény 
szerinti közzétételi kötelezettségét.

Ezt követően tisztázni kell, hogy a könyvvizs-
gáló megbízatása lejárt-e május 30-al, vagy válto-
zatlanul a társaság könyvvizsgálója. Ugyancsak 
tisztázni kell, hogy a könyvvizsgálatra kötött 
szerződés hatályban van-e. Ha a könyvvizsgáló 
május 30-a után már nem a társaság választott 
könyvvizsgálója, mert a mandátuma és a szer-
ződése lejárt, akkor további kötelezettsége nincs. 
Ha viszont a könyvvizsgáló május 30-a után is a 

társaság könyvvizsgálója, akkor a tevékenységét 
folytatni kell, különösen felhívnám a figyelmet 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény. 44.§ (2) bekezdésében foglaltakra, amely 
a gazdasagi társaság jelentős vagyoncsökkenése 
esetén kötelezettségeket ír elő a könyvvizsgáló 
számára. Bizonyára csak a kérdésből tűnik úgy 
ki, hogy a munkáját a főkönyvi kivonat, az éves 
beszámoló átadását követően kezdte volna meg. 
Ha a munkáját a magyar nemzeti könyvvizsgálati 
standardok szerint végezte, akkor már a könyv-
vizsgálati munkafolyamat korábbi szakaszában 
is jelezni kellett volna az ügyvezető számára, 
hogy munkáját nem tudja a standardok szerint 
elvégezni, azaz fennáll a hatókör-korlátozás, mint 
könyvvizsgálati munkát akadályozó tényező. 
Ennek a jelzésnek természetesen írásban kellett 
volna megtörténnie, illetve a könyvvizsgálati do-
kumentumok között meg kellene lenni. 

Természetesen amíg az ügyvezetés által elké-
szített éves beszámolót nem bocsátják az Ön 
rendelkezésére, addig a munkát nem tudja be-
fejezni, elvégezni, más szóval amíg a megbízó 
késedelemben van, addig a könyvvizsgáló nem 
tud késedelemben lenni.

2. 
Költségvetési intézmény EU-s pályázat ke-
retében valósít meg egy beruházást. Fel-
adat: ennek a projektnek a felülvizsgálata 
arra vonatkozóan, hogy a kapott EU-s for-
rást a pályázatban foglaltaknak megfelelően 
használták-e fel. Az intézménynek állandó 
könyvvizsgálója van. 
Költségvetési minősítés hiányában elvállal-
ható-e a megbízás?

Az Európai Uniós forrásból folyósított 
támogatások ellenőrzése (könyvvizsgálata) 
során, a nemzeti könyvvizsgálati standar-
dok közül a 4400. témaszámú – kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó – standard alkal-
mazható. Az előírás iránymutatást ad nem-
csak a jelentés formájáról és tartalmáról, a 
megbízás feltételeiről, hanem a dokumentá-
lást illetően is. 

A támogatások ellenőrzése során általá-
ban az ügyfél által előírt ellenőrzési munkát 
kell lefolytatni, sok esetben konkrétan meg-
határozzák, hogy milyen terjedelmű, milyen 
mélységű legyen az ellenőrzés. A támogatá-
sok ellenőrzését végezheti az adott társaság 
(továbbiakban kedvezményezett) állandó 
választott könyvvizsgálója is, de megbízhat-
nak ezzel más könyvvizsgálót is. A projekt 
ellenőrzésére minden esetben külön megbí-
zási szerződést kell kötni, és külön jelentés 
is készül az ellenőrzésről.

A projekt menetközi és záró elszámolását 
és könyvelését folyamatosan ellenőrizni kell, 
nyilatkozni kell arról, hogy mind a bevételek, 
mind a kiadások tekintetében hiteles, meg-
bízható és megfelelő háttér-dokumentáció áll 
rendelkezésre. A költségek és kiadások elszá-
molásánál vizsgálni kell, hogy a kedvezmé-
nyezett − jelen esetben a költségvetési szerv 
− által alkalmazott elszámolási módszer össz-
hangban áll-e a kedvezményezett belső sza-
bályzataival, számviteli politikájával és szám-
larendjében rögzített előírásokkal. 

Külön ellenőrizendő, hogy a számviteli 
nyilvántartás összhangban van-e a projektel-
számolásban rögzített adatokkal. 

Szakmai véleményem szerint a költségvetési 
szerv számviteli nyilvántartásának ellenőrzé-
se, a számviteli elszámolás áttekintése és er-
ről a könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása nem 
nélkülözheti a költségvetési számvitel kellő 
ismeretét és a költségvetési gyakorlatot.

Amennyiben ugyanannál az ügyfélnél az 
éves pénzügyi kimutatások és támogatásból 
megvalósított projektek ellenőrzését is ugyan-
az a könyvvizsgáló végzi, a két feladatra kü-
lön dokumentációt kell készíteni: 

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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• az éves beszámoló könyvvizsgálatára a 230. 
standard szerinti dokumentációt,

• az EU-s támogatásból megvalósított projekt 
elszámolásnál a 4400. standard szerinti do-
kumentációt.

Szakmai véleményem szerint, ha nem az 
állandó könyvvizsgálót bízzák meg a projekt-
ellenőrzés feladataival, akkor a projektellenőr-
zés keretében eljáró könyvvizsgálónak el kell 
végeznie azon ellenőrzési munkafolyamato-
kat, amelyek alapján korrekt és megalapozott 
véleményt tud kialakítani, a kedvezményezett 
projekthez kapcsolódó számviteli nyilvántartá-
sáról, a számviteli elszámolásról.  A számviteli 
elszámolás ellenőrzését nem lehet elhanyagolni 
azért, mert a költségvetési szervnek van könyv-
vizsgálója. Az éves költségvetési beszámoló 
ellenőrzése és a projektelszámolás ellenőrzé-
se két külön feladat, melyet a leírtak alapján 
külön kell választani, és az ellenőrzést külön 
kell dokumentálni.

Szakmai véleményem szerint a költségvetési 
szerv számviteli nyilvántartásának ellenőrzése, 
a számviteli elszámolás áttekintése és erről a 
könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása nem nélkü-
lözheti a költségvetési számvitel kellő ismere-
tét, és a költségvetési gyakorlatot, így a költ-
ségvetési minősítést.

3. 
Bíróság általi eredeti állapot helyreállítá-
sának számviteli kérdései
2008-ban a társaság adásvételi szerző-
déssel megvásárolt egy ingatlant. Aktivá-
lása, a terv szerinti értékcsökkenés elszá-

molása megtörtént. 2009 augusztusában 
harmadik fél megtámadta a szerződést, 
a bíróság igazat adott neki és bennünket 
(mint vevőt) köteleztek az eredeti állapot 
helyreállítására.
A végzés azt jelenti-e, hogy 2008-ra önel-
lenőrzéssel vegyük ki a tárgyi eszközt és 
az értékcsökkenést, vagy mivel 2009-ben 
a mérlegkészítés után jutott tudomásunk-
ra, a végzés időpontjára való könyveléssel 
tesszük meg ugyanezt? 

A feltett kérdés alapján nem lehet korrekt 
választ adni, túl sok információ hiányzik. Önel-
lenőrzést akkor kell végrehajtani, ha a társaság 
a lezárt üzleti év tekintetében hibát követett el. 
Ez számomra azt jelenti, hogy a társaság szá-
mára is világos volt egy ilyen lehetséges kime-
net, mint ami a valóságban bekövetkezett. Ha 
egyébként a megvásárolt ingatlant rendeltetés-
szerűen használták, a számviteli politika szerint 
kialakított amortizációt jogosan számolták el. 
(pl. bérbe adták, termelési célokra használták 
stb.) A jogerős bírósági végzés az eredeti állapot 
helyreállítása tekintetében nem hiszem, hogy 
a számviteli elszámolásokra gondolt. Vélemé-
nyem szerint önellenőrzés csak akkor lehet, ha 
a számviteli törvény szerinti hiba bekövetkezett. 
Ennek tényállását nem látom bizonyítottnak. 
Mivel a tulajdonjoggal vannak problémák, az 
eset hasonlít a 2009-től alkalmazható nevesí-
tett szabályhoz, azaz hogyan kell elszámolni 
egy tulajdonjog fenntartással eladott eszközt. 
Ebben az esetben ugyanis arról van szó, hogy 
az eredeti szerződés valamiért meghiúsult, az 
ingatlant tehát vissza kell adni az eladónak. Az 
eltelt idő függvényében a használat miatt tehát 

jogosan lehetséges költségelszámolás. Ennek az 
utólagos helyesbítését nem látom indokoltnak. 
Véleményem szerint tehát a visszaadáskor kell 
kivezetni a bruttó értéket és az értékcsökkenést. 
Arra sincs információ, hogy a teljes vételárat 
fizetik-e vissza vagy ettől eltérő összeget? Ilyen 
esetekre sem a számviteli törvény, sem pedig 
az áfatörvény nem írja elő az eredeti teljesítési 
időpontra történő helyesbítés szükségességét. 
(Olyan, mint a visszáru esete vagy a göngyö-
legek visszaváltása.)

Ha a végzés tartalmazza a számvitel sze-
rinti eredeti állapot helyreállítását is, akkor 
természetesen lehetséges önellenőrzés, de a 
kérdésben jelzett 2008. év − mint lezárt üzleti 
év − tekintetében csak akkor van helye önel-
lenőrzésnek, ha a hiba jelentős. Lényegesnek 
valószínűleg nem mondható, mert a saját tő-
kére gyakorolt hatása nem éri el a számviteli 
törvény szerinti mértéket, azaz a 20%-ot, vagy 
éppen a számviteli politikában meghatározott 
mértéket. Ha igen, akkor ismételt közzététel is 
szükséges lehet. A 2009. évi módosítás akkor 
lehetséges, ha a hiba tényállása megállapítha-
tó és a hiba a számviteli politika szerint nem 
minősül jelentősnek. 

Véleményem szerint, feltételezve a vevő jóhi-
szeműségét, nem önellenőrzést kell könyvelni, 
hanem az ingatlan visszaadását a jogerős bí-
rósági végzés szerinti időpontban. Ekkor kell 
kivezetni a bruttó értéket és az elszámolt ér-
tékcsökkenést. Ha az ingatlan állapota tekinte-
tében van helyreállítási kötelezettség, akkor az 
tárgyévi eredményt terhelő költség lesz, azaz 
nem aktiválható. A visszavételt piaci értéken, 
legfeljebb az eredeti eladási áron kell megejte-
ni az eladónál.

Bősze András úgy látja, hogy a könyveléssel 
nagy számban foglalkozó könyvvizsgálói réteg 
kellő kommunikációs és szakmai összekötő hi-
dat tud képezni a több tízezres könyvelői tábor 
felé. Reméli, hogy a tagozat tagjai jelenthetik 
majd azt a minőségi etalont, mely meghatároz-
za, mit jelent minőségi színvonalon nyújtani 
számviteli szolgáltatást.

Dr. Lukács János, a kamara elnökének a beszé-
de után konkrét javaslatok érkeztek a tagozat 
munkájára vonatkozóan. A jelenlévők elsősorban 
gyakorlati segítséget várnak a tagozattól olyan 
kérdések megoldására, amelyek mindennapi 
munkájuk során problémaként merülnek fel. Ki-
emelten igaz ez a számviteli törvény változásai 
kapcsán felmerülő kérdésekre, illetve a speciális 
területek (mint például az átalakulás, megszű-
nés, végelszámolás) könyvelésére. A számviteli 
területeken kívül jogi témában is igényelné a 
tagság a felkészítést (szerződéstípusok, kártérí-
tések), valamint jelezték, hogy jogi jellegű szab-
ványokra is szükségük lenne. Kiemelten a promt 
témákra várják az azonnali segítséget.

A tagozat ügyrendjének elfogadása és a főbb 
feladatok meghatározása után megválasztották 
a tagozat vezetőségét:

Elnök: Kasnyik János

Alelnök: dr. Sallai Csilla
Tagok:  Berényiné Papp Mariann

Verebes Tiborné
Dencs György

„Középiskolai tanáraim, egyetemi oktatóim, Róth 
tanár úr és kollégái annak idején megszerettették ve-
lem a számvitel tantárgyat. Ezt a szeretetet később pró-
báltam átadni tanítványaimnak, és igyekszem – már 
szakmámként – a mai napig továbbítani munkatársa-
imnak, ügyfeleimnek. Szívesen vettem részt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői 
Tagozatának alapításában, és remélem, több évtizedes tapasztalatommal segíteni tudom 
annak munkáját.”

(Folytatás az 1. oldalról.)
KASNYIK JÁNOS

■  1983-ban végzett a közgazdaságtudományi egye-
temen, majd szakközépiskolában tanított néhány 
évig. Dolgozott állami vállalatnál és önkormány-
zatnál is. ’92-től saját vállalkozásban könyvelő és 
könyvvizsgáló. Jelenleg is aktív könyvvizsgáló, de 
természetesen napi munkájához tartozik a köny-
velés is. Örömmel vette a lehetőséget a tagozat 
munkájában való részvételre.
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■ A DNC-bizottság elnöke üdvözölte a 15. 
DNC-ülés résztvevőit, majd megnyitotta az 
ülést, amely rendszerint a korábbi találkozó 
jegyzőkönyvének elfogadásával és a házigazda 
szervezet beszámolójával kezdődött. 

Nyitóbeszédében az igazgatóhelyettes ki-
emelte, hogy a megbeszélés helyszínéül azért 
választották Horvátországot, mert az jelenleg 
a DNC- fókuszországa. A DNC segítséget kí-
ván nyújtani a horvát szakmának és a horvát 
könyvvizsgálói kamarának, amely IFAC-tagságra 
pályázik. Ezért a márciusban Jakartában rende-
zett DNC-találkozón Horvátországot úgynevezett outreach-támogató pro-
jekt célországának jelölték ki. A projektre jelentkező DNC-tagok, köztük 
Eperjesi Ferenc, az ülést követően tettek hivatalos látogatást a szervezetnél 
és tartottak szakmai konzultációt a horvát kamara vezetésével. 

A házigazda szervezet beszámolója 
A Horvát Számviteli és Pénzügyi Szakértők Egyesületének (CAAFE) elnöke, 
Bogumil Cota röviden ismertette a szervezet történetét és főbb tevékeny-
ségét. A szervezet 1974 óta működik és jelenleg 20 000 könyvszakértő 
tagja van. A CAAFE nem lát el hatósági feladatokat, tevékenysége legin-
kább az oktatásra, továbbképzésre és a számviteli szakma fejlődésének 
előmozdítására irányul. A szervezet működését 15 fős személyzet és 35 
területi szervezet támogatja. A közelmúltban fordították le az IFRS-eket, 
és támogatják a nemzetközi könyvvizsgálati standardok és az IFAC eti-
kai kódex használatát.  Az IFAC tagszervezet széles kapcsolati rendszert 
épített ki a környező országok szakmai szervezeteivel és jó viszonyt táp-
lál a horvát könyvvizsgálói kamarával is. A kérdésekre reagálva az elnök 
kifejtette, hogy a 2006-os könyvvizsgálói törvény életbelépése óta hiva-
talosan a Horvát Könyvvizsgálói Kamara (HRK) a könyvvizsgálói szakma 
szabályozó és ellenőrzésért felelős érdekképviseleti szerve a CAAFE-nek 
nincsenek ilyen meghatalmazásai. 

A Horvát Könyvvizsgálói Kamara 
bemutatkozása

Ana Krivicic elnök előadásban ismertette a szervezet feladatait, tevékenysé-
gét az igazgatótanács munkáját, a szervezet bevételi forrásait és a tagság 
tevékenységét. Kiemelte, hogy szervezetük egy fiatal szervezet, széles fe-
lelősségi körrel a minőség-ellenőrzés, oktatás és könyvvizsgálati standard-
alkotás területén, az APOB közfelügyelet felügyelete mellett, amely a 8-as 
irányelv előírásaiból kifolyólag a közelmúltban alakult meg. A minőség-el-
lenőrzési rendszert a kamara működteti, a minőség-ellenőrzési standardok 
jelenleg fordítás alatt állnak, és ezek alapján alakítják majd ki az ellenőr-
zések eljárási rendjét. A szervezet legfőbb problémájaként említette, hogy 
tagságuk kiöregedő félben van és évente mindössze 10–20 hallgató kerül 
csak be az oktatási rendszerbe. Elismerte, hogy fejlesztésre szorul a köte-
lező szakmai továbbképzési rendszere és sokkal több szakember bizalmát 
kell megnyerniük, hogy biztosítsák a szakma folytonosságát. 

A vendéglátó szervezet bemutatkozását a rendszerint a legnagyobb 
nemzetközi regionális szervezet, Európa esetében a FEE bemutatkozása 
követte. A brüsszeli székhelyű FEE (Fédération des Experts Comptables 
Européens − Európai Könyvvizsgálói Szövetség) 1987. január 1-jén kezd-
te meg működését, átvállalva magára az 1951 óta működő UEC, illetve 
az 1961-ben alapított Group d’Etudes feladatait. A FEE jelenleg 32 ország 
43 szakmai szervezetét tömöríti magába, beleértve mind a 27 Európai 
Uniós tagország és három EFTA-ország szervezeteit. 

A FEE kimagasló szerepet tölt be a számviteli szakmában, tevékeny-
sége minden területre kiterjed, beleértve a könyvelést, könyvvizsgálatot, 
etikai és adózási kérdéseket, költségvetési számvitelt, vállalati jogot, ban-
kok, biztosítótársaságok, valamint tőkepiacok területét, vezetői számvi-
telt, valamint a szakma szabályozására és fenntarthatóságára vonatkozó 
kérdéseket. 

A FEE főbb feladatait munkacsoportok látják 
el, míg egy-egy speciális feladat ellátására ad-hoc 
munkacsoportokat állítanak fel. E feladatok ha-
tékonyabb elvégzése érdekében a FEE számos 
szervezettel együttműködik az Európai Unióban, 
különös tekintettel az Európai Bizottságra. Vezető 
szerepet tölt be a standardok harmonizálásában, 
egységes irányelvek kidolgozásában és a szakmai 
közvélemény formálásában az Európai Unión be-
lül, ezenfelül számos kiadvánnyal, illetve útmuta-
tással segíti az adózás, valamint a kis és közepes 
vállalkozások területén érintetteket. 

A DNC-tagok kérdéseire válaszolva a FEE képviseletében felszólaló 
Henri Olivier, főtitkár elmondta, hogy az ISA nemzetközi könyvvizsgá-
lati standard valós értékeléssel kapcsolatban már kialakult az egyetértés, 
hogy a standard hozzájárult a pénzügyi válság felerősödéséhez. Az IASB 
standardalkotó bizottsággal közelmúltban folytatott egyeztetésen erre a 
pontra hívták fel a figyelmet közösen a Európai Bizottság és az EFRAG 
képviselőivel. Az IASB fontolóra veszi a standard átdolgozását. 

A DNC-bizottság hatásköre
Tekintettel, hogy az IFAC vezetése háromévente felülvizsgálja a bizottságok 
működésének eredményességét, ami a közeljövőben a DNC-bizottságot 
is érinti, a tagok egyetértettek abban, hogy a bizottság hatáskörét újra-
gondolják. Feladataik és tevékenységük a bizottság megalakulása óta lé-
nyegesen módosult. Eredményességük tényleges értékeléséhez ez az át-
dolgozás elengedhetetlen. 

Beszámoló a Világbank pénzügyi beszámolási 
reform központjáról 

Pascal Frerejacque ismertette a bécsi központtal működő szervezet tevé-
kenységét, amely elsősorban a vállalati pénzügyi beszámolási tevékenység 
fejlődésének előmozdítását hivatott szolgálni a dél-kelet-európai és a dél-
közép-európai régióban. A prioritásuk a közfelügyeleti- és minőség-ellen-
őrzési rendszer továbbfejlesztése és az IFRS-ek képzésének erősítése. 

Együttműködési és fejlesztési tevékenység 

BESZÁMOLÓ A DNC TÁMOGATÓ PROJEKTJEIRŐL A munkacso-
portok beszámoltak a támogatási projekt keretében Horvátországban, 
Algériában, El Salvadorban és Hondurasban megkezdett tevékenységről, 
valamint a lehetséges további célországokról. Ezek között Macedóniát és 
Montenegrót választották a következő két projektre. 

A projekteket támogató adminisztratív háttér tekintetében is folyama-
tos fejlődés tapasztalható. Sylvia Barett, a bizottság munkatársa ismertette 
ezeket a továbbfejlesztett, a projektet támogató nyomtatványokat. 

TAGFELVÉTELI KÉRELMEK ÉRTÉKELÉSE A DNC megvitatta 
és értékelte a megfelelőségi csoport által készített előzetes értékeléseket 
az Üzbég Számviteli és Könyvvizsgálói Nemzeti Szakmai Szövetség és 
a Horvát Könyvvizsgálói Kamara tagfelvétellel kapcsolatban. Az Üzbég 
szervezet vonatkozásában Pascal Frerejacque a Világbanktól kifejtette, 
hogy bár nagy előrelépések történtek a szervezetnél, további fejlődés el-
engedhetetlen a tagság megszerzéséig. 

A Horvát Könyvvizsgálói Kamara tekintetében nagyon biztató tény, 
hogy a 2006-ban hatályba lépett törvényük már a 8-as irányelv előírásai-
val összhangban született, de a szakmai szervezetre még további feladat 
hárul ennek megfelelő bevezetése tekintetében. Fontos fejlődési terület-
ként említette a továbbképzés fejlesztését, hiszen a tagság nagy része még 
nem ez alapján kezdte meg szakmai pályafutását. 

MEGFELELŐSÉGI PROGRAM A megfelelőségi csoport részéről Sylvia 
Barett megelégedéssel számolt be arról, hogy a program nagy lépések-

Útijelentés
az IFAC Fejlődő Országok 

Bizottsága (DNC)
2009. július 13–14-én Zágrábban 

megtartott üléséről
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kel halad előre. Az IFAC honlapján a márciusi helyzetképpel összevetve 
már kétszer annyi, 43 akcióterv érhető el és további 10-et tesznek közzé 
hamarosan. Vizsgálatai jelenleg többnyire a szakmai szervezetek fejlő-
désére és nem annak megállapítására koncentrál, hogy a szervezetek a 
teljes megfelelést elérték-e. 

Számviteli rendszerek fejlettségi indexe
Paul Hurks beszámolt a számviteli rendszerek fejlettségi index projekt 
fejleményeiről, amely többek között az IFAC SMO-k tagi előírások fel-
használásával méri a számviteli rendszerek fejlettségét egy kérdőíven 
keresztül. Az első próbafelmérést 40 ország bevonásával végezték. Az 
eredmények feldolgozása már a végső fázisban van, a megállapításokról 
kerekasztal-megbeszélést terveznek rendezni. 

Útmutató számviteli szakmai szervezet 
alapításához és fejlesztéséhez

Az útmutatót kidolgozó projektcsoport a DNC-tagok javaslatait, észre-
vételeit várta a 2010-re megújulva kiadandó útmutató véglegesítéséhez. 
A segédanyag két részből épülne fel: az útmutató törzse és gyakorlati 

útmutató. A bizottságból néhány tag önkéntesen jelentkezett, hogy részt 
vesz a véglegesítési munkálatokban. 

 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok
a kis- és közepes vállalkozásoknak 

A DNC-tagok és a FEE főtitkára is örömét fejezte ki, hogy a néhány 
nappal az ülést megelőzően az IASB (Nemzetközi Könyvvizsgálói Stan-
dardok Bizottsága) kiadta a kis- és közepes vállalkozásokra vonatkozó 
végleges IFRS-t.  Egyetértettek abban, hogy a standard nem alkalmas a 
mikrovállalatok beszámolóihoz, és azok használatát ne tegyék kötele-
zővé a kkv-k számára, hanem az országok dönthessenek a standardok 
befogadásáról. Erről a álláspontjáról a bizottság hivatalosan is tájékoz-
tatja majd az IASB-t. A téma a következő ülés napirendjén is szerepel 
majd. Ennek kapcsán felmerült az IFAC SMO-tagi kötelezettségek mó-
dosításának szükségessége is, megfontolva, hogy a tagszervezeteknek 
valóban csak a jegyzett társaságoknál tegyék-e kötelezővé az IFRS-ek 
alkalmazását.

D R .  E P E R J E S I  F E R E N C , 

az MKVK nemzetköz i  a le lnöke

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

a Rieb Alapítvány januárban induló tanfolyamain:

Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket!
Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a kihelyezett tanfolyam szervezését.

Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4–6 fő

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) 
2010. január 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
2010. január 12-től

Kedd, csütörtök 

9.00–11.30 /17.00–19.25 (heti 2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai – intenzív
2010. január 11–15. és 2010. január 25–29.

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 – 2010. JANUÁR

Ké jük j l ék é i i é ik !

Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!
Helyszín: MKVK Budapest, Szinyei Merse u. 8., igény szerint a helyi szervezeteknél is!
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