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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA L APJA  • 10.  évfolyam 2.  szám

A J Á N LÓ A kamara 2010. évi szakmai 
feladatairól

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továb-
biakban: kamara) 2010. évi szakmai feladatai 
meghatározásához az irányvonalat a kamara 
2008−2011. évekre szóló és a kamara küldött-
gyűlése által 2008. december 13-án elfogadott 
középtávú programja adja meg. 
A középtávú program: 
• általános célok
• működéssel és gazdálkodással kapcsolatos or-

szágos és regionális célok, feladatok
• belső szervezeti kérdések, célkitűzések

 köré csoportosítja a feladatokat.
Az alábbiak ebben a bontásban tartalmazzák a 
kamara 2010. évi szakmai feladatait.

Általános célok 

➊ Az egyszerűsítési projekt keretében lefordított 
az elnökség és a közfelügyelet által is jóváha-
gyott, 2009. december 31. után kezdődő üzleti 
évekre alkalmazandó ISA-k magyar standardként 
való közzététele.
➋ Az ISA-k kiegészítése az EU-ba történő be-
fogadásig, a feltétlenül szükséges magyar sajá-
tosságokkal, valamint annak kidolgozása, hogy 
az EU-ba történő befogadást követően milyen 
formában maradnak meg, ha szükségesek a sa-
játosságok.
➌ Az ISA-k változásainak folyamatos figyelé-
se, a magyar könyvvizsgálati standardok aktu-
alizálása.
➍ A könyvvizsgálók folyamatos tájékoztatása az 
ISA-k és ehhez kapcsolódóan a magyar standar-
dok változásairól. 
➎ Általános célú módszertani útmutatók és az 
oktatási (képzési és továbbképzési) anyagok ak-
tualizálása, kidolgozása 2009. december 31. után 
kezdődő üzleti évekre alkalmazandó magyar 
standardoknak megfelelően.
➏ Kis- és közepes vállalkozások könyvvizsgálatára 
módszertani útmutató kidolgozása, kiadása.
➐ Átalakulások és a konszolidált beszámolók 

könyvvizsgálatára módszertan és oktatási anyag 
kidolgozása, megjelentetése.
➑ Önkormányzatok könyvvizsgálati módszer-
tanának aktualizálása, az önállóan gazdálkodó 
szervezetek beszámolóinak konszolidálásának 
kidolgozása, megjelentetése.
➒ Társasházak könyvvizsgálatára egyszerűsített, 
de a standardoknak megfelelő módszertan kidol-
gozása és kiadása.
➓ A „Speciális céghelyzetek könyvvizsgálata” té-
mában, a „Végelszámolás” „Felszámolás”, továbbá 
az „Ismételten közzétett beszámoló” témakörök 
módszertani feldolgozásának megkezdése. 
●11 Non-profit szervezetek könyvvizsgálatára vonat-
kozó módszertan előkészítésének megkezdése.
●12 A módszertani útmutatók, standardok, aján-
lások egységes struktúrába való rendezésének 
folytatása, az érdekelt tagozatok véleményének 
figyelembevételével, hogy a könyvvizsgálók fo-
lyamatosan és naprakészen figyelemmel tudják 
kísérni a munkájukhoz szükséges szakmai anya-
gok változásait. Ebben az egységes struktúrában 
a „költségvetésre” az „önkormányzatokra” a 
„pénzintézetekre” vonatkozó módszertani út-
mutatók feldolgozása.
●13 A már elkészült, de még nem aktualizált „Mód-
szertani útmutatók” felülvizsgálatának folytatása, 
azok aktualizálása.
●14 Az OKKB munkájának segítése érdekében az 
okleveles könyvvizsgálói képzés rendszerének 
áttekintése. 
●15 Az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgái 
alól való felmentés jelenlegi rendszerének fe-
lülvizsgálata.
●16 Az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsga-
rendszerének áttekintése és szükség szerinti 
módosítása.
●17 A közérdekű szakmai állásfoglalások nyilvános 
megjelentetésének folytatása. A korábbi évek-
ben kiadott és a kamara honlapján megtalálha-

A kamara elnöksége a 2010. évi szakmai feladatairól szóló előterjesztést 2010. január 
22-én megtárgyalta és elfogadta. Egyúttal felkérte az alelnököket és a bizottságok elnökeit, 
hogy ennek megfelelően készítsék el 2010. február 28-ig saját munkaprogramjukat.
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Beszámol az MKVK 
Budapest Főváros 
Szervezete 

A fővárosi szervezet beszámolója 

számot ad többek között a szakmai 

tevékenységről, a minőség-

ellenőrzésről és az oktatásról.

A könyvvizsgáló kérdez, 
a szakértői bizottság 
válaszol 
Mi a teendő beolvadáskor? 

A beolvadó társaságtól átvett 

eszközöket milyen értéken kell 

állományba venni? Erre is

választ kap a bizottságtól.

Kamarai sportnapok
A programnak június 24-26-án a 

szolnoki Tiszaliget ad helyet. Lesz 

szabadtéri főzés, asztali tenisz, 

tenisz, műfüves labdarúgás, 

úszás, fallabda.  

Dr. Bartók Nagy András 
Életműdíj
A kamara az idén is várja tagjai 

javaslatait. A díjat az kaphatja, aki 

hozzájárult a magyar könyvvizsgálói 

szakma hazai és nemzetközi 

elismertetéséhez.  
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(Folytatás a 2. oldalon.)
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Társasházak – ÖM-állásfoglalás, hasznos dokumentumok
Az Önkormányzati Minisztérium állásfoglalása után újabb dokumentumok kerültek fel a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottságának társasházakkal 

foglalkozó oldalára.

A Független Könyvvizsgálói Jelentés és a Vélemény a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatáról
című dokumentumok a társasházak könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók munkáját segítik.

A két dokumentum a következő oldalon található: http://www.mkvk.hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/tarsashazak 

tó állásfoglalások felülvizsgálata és folyamatos 
aktualizálása.
●18 A kötelező továbbképzés szakmai színvona-
lának megőrzése, emelése. A kamara sajátos 
szakmai kompetenciájába tartozó témakörök 
(pl.: megváltozott standardok) megfelelő szín-
vonalú oktatásának biztosítása. A továbbképzé-
sek ellenőrzése.
●19 Az évente kötelező kreditek számának felül-
vizsgálata az aktív és a szüneteltető tagoknál 
egyaránt.
●20 Mentori rendszer folyamatos figyelemmel 
kísérése, szükség szerint módosítás kezdemé-
nyezése.
●21 Részvétel a legfontosabb nemzetközi könyvvizs-
gálói szervezetek (FEE, IFAC) munkájában.
●22 Részvétel a FEE munkabizottságaiban folyó 
tevékenységekben.
●23 A kapcsolat szorosabbá tétele a környező orszá-
gok könyvvizsgálóival, kamarai szervezeteivel.
●24 A nemzetközi szervezetek − FEE, IFAC − tevé-
kenységeinek megismertetése, kiadott anyagainak 
honlapon történő megjelentetésével. 
●25 A minőség-ellenőrzés során szerzett tapaszta-
latok felhasználásával, azokat áttekintve, módo-
sítási javaslatok készítése a minőség-ellenőrzés 
ütemezésének módosítására, a minőség-ellenőr-
zés színvonalának és hatékonyságának további 
emelése érdekében.

●26 A könyvvizsgálókat érintő jogszabályválto-
zások véleményezése. A szakmai tevékenység 
szempontjából meghatározónak tekinthető tár-
cákkal, társszervezetekkel a jó kapcsolat kiala-
kítása, fenntartása.
●27 Szorosabb együttműködés a Könyvvizsgálói 
Közfelügyeleti Bizottsággal a kamara azon el-
járásai tekintetében, amelyekre a közfelügyelet 
feladatköre kiterjed.
●28 A könyvvizsgálók munkájával kapcsolatosan 
beérkező megkeresések szakmai véleményezése, 
szükség szerint a könyvvizsgálók munkájának 
áttekintése, vélemény kialakítása. 
●29 Kitörési pontok keresése a könyvvizsgálók mun-
kájának, valamint a piac bővítésének érdekében.

Működéssel és gazdálkodással
kapcsolatos országos és regionális

célok, feladatok

●30 A felmerülő javaslatok alapján a kamara gaz-
dálkodási és tervezési rendszere korszerűsítésé-
nek folytatása, és az Alapszabály és más kamarai 
szabályzatok módosításának előkészítése.
●31 A minőség-ellenőrzés szankciórendszerének 
felülvizsgálata (figyelembe véve a közfelügye-
let javaslatait.)
●32 Az etikai és fegyelmi ügyekkel kapcsolatos 
szankciórendszerének felülvizsgálata (figyelem-
be véve a közfelügyelet javaslatait.)

●33 A 2010. évi könyvvizsgálói konferencia megszer-
vezése, szakmai anyagára javaslat készítése.
●34 Visegrádi 4-ek kamarai találkozójának magyar-
országi megrendezése.
●35 Határ menti könyvvizsgálói találkozó magyar-
országi megrendezése.

Belső szervezeti kérdések,
célkitűzések 

●36 A kamara információs rendszerei jogosultsági 
szintjeinek szabályozása adatvédelmi és hatás-
köri szempontból. 
●37 Figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat, a 
Konzultációs szolgálat tevékenységének felül-
vizsgálata.
●38 A szakmai tagozatok működésének folyamatos 
figyelemmel kísérése és támogatása.
●39 Kapcsolattartás a Magyar Számvitel Fejlesz-
téséért Alapítvánnyal, a számviteli törvény mó-
dosításának előkészítése esetén, a módosítási 
javaslatok előkészítése.
●40 A SZAKma és a Hírlevél színvonalának továb-
bi emelése. 

A szakmai feladatok teljesítése a kamara elnök-
sége, bizottságai, tagozatai, helyi elnökségei kö-
zös munkáját igénylik.

D R .  L A D Ó  J U D I T 

az MKVK szakmai  a le lnöke

(Folytatás az 1. oldalról.)

Felhívás

DR. RIEB LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

Adószám: 18101326-2-42

Szja 1%-os rendelkezés kérése
Dr. Rieb László a Könyvvizsgálók Nyelvi Oktatásáért elnevezésű alapítványt a Fővárosi Bíróság 2000. december 6-án közhasznú szervezetnek 
minősítette.
Az alapítvány célja a könyvvizsgálók idegen nyelvi oktatásának korszerű biztosítása, illetve ennek támogatása különös tekintettel az alábbiakra;

korszerű ösztöndíjrendszer létrehozása a könyvvizsgálók idegen nyelvi oktatásának segítése és ez által az európai könyvvizsgálói szerveze-
tekkel való hatékonyabb együttműködés céljából,
az idegen nyelv oktatásában részt vevő könyvvizsgálóknak az idegen nyelv behatóbb elsajátítását célzó külföldi utakon való részvételének 
támogatása.

Ezúton kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadójának 1 százalékával szíveskedjen támogatni a könyvvizsgálók érdekeit segítő alapítványunk 
céljainak megvalósítását.
Előre is köszönjük szíves támogatásukat. Makács Pálné
 a kuratórium elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18101326-2-42
A kedvezményezett neve: Dr. Rieb László Alapítvány a Könyvvizsgálók Nyelvi Oktatásáért

✂
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1. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FB-
144/2009. sorszámú határozatát egyhangúlag 
megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai 
tag könyvvizsgálóval szemben a fegyelmi eljá-
rást megszüntette.

2. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FB-
146/2009. sorszámú határozatát egyhangúlag 
megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai 
tag könyvvizsgálóval szemben a fegyelmi el-
járást írásbeli figyelmeztetés alkalmazásával 
megszüntette.

3. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság 
FB-138/2009. sorszámú határozatát egy tartóz-
kodás mellett megváltoztatta, és az eljárás alá 
vont kamarai tag könyvvizsgálóval szemben a 
fegyelmi eljárást megszüntette.

4. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FB-
154/2009. sorszámú határozatát egyhangúlag 
megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai 
tag könyvvizsgálóval szemben a fegyelmi eljá-
rást megszüntette.

5. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FB-
181/2009. sorszámú határozatát egyhangúlag 
megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai 
tag könyvvizsgálóval szemben a fegyelmi eljá-
rást megszüntette.

6. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FB-
128/2009. sorszámú határozatát 9 igen, 2 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett megváltoztat-
ta, és az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizs-
gálót 225 000 Ft pénzbírsággal sújtotta.

7. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a fellebbezést elbírálva az F-59-1/2009. 
számú elnöki határozatot egyhangúlag hely-
benhagyta.

8. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva az F-64/2009. számú 
elnöki határozatot 10 igen, 2 nem szavazattal, 
1 tartózkodás mellett helybenhagyta.

9. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva az oktatási bizottság 

1732-1/2009. sorszámú határozatát 12 igen, 
1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meg-
változtatta, és a kérelmezőt az okleveles könyv-
vizsgálói képzési programba felvette.

10. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva az oktatási bizottság 
1802-1/2009. sorszámú határozatát 12 igen 
szavazattal részben megváltoztatta, és a kérel-
mező által a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtu-
dományi Karán jogász szakon folytatott tanul-
mányokat az okleveles könyvvizsgálói képzési 
program „jogi ismeretek” moduljának teljesíté-
seként elismerte.

11. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva az oktatási bizottság 
1969-1/2009. sorszámú határozatát megváltoz-
tatta, és a kérelmezőt az okleveles könyvvizs-
gálói képzési programba felvette.

12. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a kamara 2010. évi szakmai feladatairól 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és az elhang-
zott kiegészítéssel együtt 11 igen szavazattal 
elfogadta. Egyúttal felkéri az alelnököket és a 
bizottságok elnökeit, hogy ennek megfelelően 
készítsék el 2010. február 28-ig saját munka-
programjukat.

13. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
rai kötelező oktatás lebonyolításának 2010. évi 
elveire vonatkozó előterjesztést.

14. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elmúlt 
két évben hozott elnökségi és küldöttgyűlési ha-
tározatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

15. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta a kamara akkreditációs helyzeté-
ről szóló előterjesztést, és a 83. számú (2009. 
9. 2.) elnökségi határozat részbeni módosítá-
sával egyhangúlag akként határozott, hogy a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Köz-
pont Kft. intézményakkreditációjára is tekin-
tettel a Magyar Könyvvizsgálói Kamara intéz-
ményakkreditálásának ismételt kezdeményezése 
nem indokolt.

16. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalva a nemzetközi könyvvizsgálati 

standardok fordításának elfogadásának állásá-
ról szóló előterjesztést, az ehhez kapcsolódó 
kamarai feladatokról 1 tartózkodás mellett a 
következők szerint döntött:
1.  A 34 nemzetközi könyvvizsgálati standard 

magyar fordítása a DG MARKT felülvizsgála-
tát követően kerül fel a kamara honlapjára. 

2.   A fennálló magyarországi sajátosságok egy 
külön anyagban kerülnek összegyűjtésre, és 
ezeket az EU-s befogadásig alkalmazzák a 
könyvvizsgálók.

3.   A kamara új „kapcsos könyv” formájában 
nem adja ki a standardokat.

4.  A standardok még nem oktatott változásai 
a 2010. évben kötelező oktatás keretében 
oktatásra kerülnek. 

5.  A jelenlegi „kapcsos könyv” már nem kerül 
felújításra.

6.  Az MKVK Szakértői Bizottsága vizsgálja meg 
a standardok és a kamarai szabályzatok (a 
CD jogtár mintájára) időgépes feldolgozá-
sának lehetőségét és költségvonzatát. Vizs-
gálatának eredményét terjessze az elnökség 
2010. júniusi ülése elé.

17. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az 
okleveles könyvvizsgálói képzés tananyagai-
nak és vizsgakérdéseinek helyzetére vonatko-
zó előterjesztést.

18. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
kamara Okleveles könyvvizsgálói szakképzési 
és vizsgaszabályzata 3. számú mellékletének 
előterjesztés szerinti módosítását, melynek ha-
tályba lépéséhez a pénzügyminiszter egyetér-
tése szükséges.

19. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és az elhangzott kiegészítéssel 
egyhangúlag elfogadta a kamarai struktúra és 
tagdíjrendszer felülvizsgálatára létrehozandó ad 
hoc bizottság tagjait.

20. számú (2010. 01. 22.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
2 tartózkodás mellett tudomásul vette az irat-
kezelési rendszer beszerzéséről, a kapcsolódó 
rendszerszervezési feladatokról, és a beveze-
tésnek a kamarai hatósági munkára gyakorolt 
hatásáról szóló tájékoztatót, egyúttal a körül-
ményeket mérlegelve jóváhagyta az iratkeze-
lési szoftver beszerzése tárgyában megkötött 
vállalkozási szerződést. Az elnökség felkéri a 
főtitkári hivatalt a vonatkozó belső szabályza-
tok, valamint a bruttó 1 000 000 Ft beszerzési 
értéket meghaladó kamarai szerződések felül-
vizsgálatára.

D R .  L U K Á C S  J Á N O S

az MKVK elnöke

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
(2010. JANUÁR 22. )
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■ Mindent megelőzően rögzíteni szeretnénk 
azt a véleményünket, hogy igazán fontosnak 
tartjuk, hogy az országos elnökség lehetősé-
get teremt az elvégzett munkák bemutatásá-
ra, megismerkedhet eredményeinkkel, illetve 
gondjainkkal. 

Megragadva ezt a lehetőséget, saját magunk 
is minősítjük tevékenységünket, de ezen túl a 
tények felsorolásával kérjük azt, hogy minden-
ki alkosson számára megnyugtató véleményt 
munkánkról. 

Az MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének 
elnöksége és munkatársai teljes mértékben ele-
get tettek elsődleges feladataiknak, biztosították 
a kamarai tagokkal a rendszeres és folyamatos 
kapcsolatot, érzékenyen kezeltük és reagáltunk 
a kamarai tagok felmerült ügyeire, eleget téve 
a kamara központja elvárásainak. Taggyűlésen, 
szakmai rendezvényeken, egyéb összejövetele-
ken megvitattuk a kamara életében bekövetke-
zett változásokat. 

Az elnökség támogatta és csatlakozott a meg-
újult kamarai vezetés elképzeléseihez és felvál-
lalt feladataihoz, amelyek a tagokkal szembeni 
érzékenységről és a szabályzatok jobbításáról 
szólnak alapvetően.

Képviselet

A fővárosi elnökség minden évben szükség sze-
rint, de az évek vonatkozásában 5-6 alkalommal 
ülésezett és ezen túl a budapesti küldöttek ré-
szére minden országos küldöttgyűlés előtt tar-
tottunk felkészítő megbeszéléseket.

A 2007-ben megválasztott 31 fő fővárosi kül-
dött hatékonyan látta el feladatát, képviselte a 
fővárosi tagság érdekeit az országos küldöttgyű-
léseken. (A fővárosi küldöttek száma 2009-ben 
1 fővel csökkent, kérelemre történő kamarai 
tagság megszűnése miatt.)

A kamarában a fővárost képviselő elnöksé-
gi tagjaink részt vettek döntés-előkészítési fo-
lyamatokban, szabályozások kidolgozásában, 
képviselték a felsőbb fórumokon a fővárosi ka-
marai tagok álláspontját. Javaslataikkal látták 
el módszertani útmutatók, standardok, ajánlá-
sok egységes struktúrába való rendezését. Az 
új könyvvizsgálói törvény néhány módosítási 
javaslatának előkészítésében is jelentős szere-
pet vállaltunk. 

Szakmai tevékenység

A 2008. január 1-jétől hatályba lépő új könyv-
vizsgálói törvény megváltozott feltételrendsze-
réhez kellett igazítani a kamara alapszabályát 
és belső szabályzatait egyaránt. Ebben a mun-
kában szervezetünk tagjai meghatározó szere-
pet vállaltak. Szoros együttműködés alakult ki 
a központi kamara vezetésével, bizottságaival a 
fővárosi delegáltak munkáján keresztül.

 A szakmai előírások és egységes eljárásrend 
alkalmazása területén tovább folytatódott a 
magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban rögzített alapelvek adaptációja, folyama-
tosan követve a szakmával szemben megfo-
galmazott nemzetközi követelményeket.   Az 
alkalmazás területén tagjaink – a minőség-el-
lenőrzés tanúsága szerint is − jelentősen felké-
szültebbek, és folyamatosan javul a szakmai 
munka színvonala.

Közös cél a kamara vezetésével, hogy tovább 
kell folytatni a különböző szakmai területek 
módszertani útmutatóinak kidolgozását és al-
kalmazását, ezzel is elősegítve a minél egysé-
gesebb gyakorlatot.

Szervezetünk elnöksége feladatul tűzte ki és 
ennek végrehajtását is végzi úgy, hogy tagjain-
kat folyamatosan felkészítjük a törvényi előírá-
sok gyakorlati alkalmazására, az egyre gyorsu-
ló változások követésére, a gyakorlati munka 
információigényének kielégítésére. 

Az elnökség a felkészültség növelésének stra-
tégiai elemeként kísérletet tett egy olyan kon-
cepció kidolgozására, amely szerint lehetővé 

válna a tagokkal online-kapcsolaton keresztül 
a szakmai továbbképzés, az ismeretek gyors és 
interaktív terjesztése.

Ebben a témában a koncepció kidolgozásán 
túlmenően kísérleti jelleggel megvalósításra került 
(szakcég bevonásával) egy online kreditpontos 
előadássorozat, melynek tapasztalatait − a részt-
vevők véleményét is figyelembe véve − értékel-
jük. Ezzel remélhetőleg azokat a tagjainkat is 
be tudnánk vonni a szakmai közéletbe, akik 

elfoglaltságuk miatt eddig nem tudtak bekap-
csolódni a kamarai rendezvényekbe. 

Szakmai rendezvényeink 2008-tól beépültek 
a kötelező továbbképzés rendszerébe, a prog-
ramok összeállításánál törekedtünk arra, hogy 
a témák illeszkedjenek a könyvvizsgálat legak-
tuálisabb kérdéseihez, a tevékenységek speciá-
lis igényeihez és az új könyvvizsgálói felada-
tokhoz egyaránt. 

Tanácsadói tevékenységre vonatkozó felada-
tunk elvégzésére a kéthetente történő ügyeleti 
rendszert felváltva 2009. január 1-jétől konzul-
tációs testületet állítottunk fel, így a személyes 
tanácsadásra vonatkozó igények a konzultációra 
időpont egyeztetéssel kerülhet sor. 

A konzultációs testületben a tanácsadó szol-
gálatban régóta dolgozó tapasztalt kollegáink 
vesznek részt: dr. Bíró Tibor, dr. Herner Ernő, dr. 
Serényi Iván, dr. Nagy Lajos,  Pappné dr. Nagy Ilo-
na és Vörös Lászlóné dr.  

A szervezetünk legalább évente egyszer egy 
közérdeklődésre számot tartó rövid szakmai 
anyag kidolgozását kezdeményezi és küldi meg 
minden budapesti tag számára. 2008-ban az el-
nökség novemberi határozata szerint a transzfer-
árakra vonatkozó összefoglaló készült el. 

Minőség-ellenőrzés

Az elvégzett minőség-ellenőrzési vizsgálatok ta-
pasztalatai alapján tagjaink figyelmébe ajánljuk 
a következőket. 

 ◗ Hiányosnak bizonyultak a könyvvizsgálók 
ismeretei a stratégiakészítés, tervezés és munka-
program összeállítás terén. (A figyelemfelhívá-

sunk mellett a Tisztelt elnökségnek is javasol-
juk, az oktatás keretében ezekre a területekre 
hangsúlyt helyezni.)

◗ A költségek- és a feladatok végrehajtásának 
tervezhetősége megköveteli a munkaráfordítá-
sok nyilvántartását.  

◗ A könyvvizsgálói jelentés kiadása előtt fele-
lősségteljes mérlegelést igényel, hogy mikor szük-
séges minősítést tartalmazó záradékkal élni. 

◗ Könyvvizsgálati szoftver alkalmazása nem 

2008. évi budapesti min�ség-ellen�rzések eredményei
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helyettesíti a könyvvizsgáló szakmai mérlegelé-
sét a feladatok lényegességének és az eljárások 
kiválasztásának, elvégzésének megítélésében.  

◗ Naprakész ismeretek megszerzéséhez java-
soltuk a szakmai kiadványok, a kamarai hírle-
vél és a kamara honlapjának rendszeres figye-
lemmel kísérését. 

Szakmai továbbképzés, oktatási 
tevékenység

Jelezni kívánjuk, hogy az elfogadott továbbkép-
zési rendszer több problémát vet fel, de legin-
kább annak finanszírozása jár egyre nagyobb 
erőfeszítéssel. 

ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉS
2008. évtől 32 óra a kötelező óraszám, melyek 
teljesítése egyre nagyobb feladatot hárít úgy a 
tagságra, mint a felelősséggel gondolkodó és 
gazdálkodó helyi szervezetekre. A fővárosi el-
nökség lehetőséget biztosított a budapesti ka-
marai tagoknak (igény esetén a vidékieknek 
is) ingyenes előadások formájában az összes 
kreditpont megszerzéséhez színvonalas szak-
mai rendezvények formájában. 

2009. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉS
1. napi továbbképzés
A fővárosi szervezetnél a szakmai továbbkép-
zés első napját a tagság körében az előző év-
ben kedvező értékelést kapott TIT Stúdióban 
(Budapest, XI. Zsombolyai u. 6.) rendezzük 
meg, nagyobb befogadóképességű, árban ked-
vező helyszínen.

A törzsanyag oktatását (első nap) 2009. ok-
tóber 20-án kezdtük és 2009. december 18-án 
tervezzük befejezni összesen 27 csoporttal. A 
nagy könyvvizsgáló cégek és az ÁSZ, összesen 8 
csoporttal, mint eddig minden évben, így 2009. 
évben is kihelyezett tanfolyam szervezésével 
biztosította dolgozói továbbképzését.

2-3-4. napi továbbképzés
A fővárosi szervezet elnöksége a megnövekedett 

kötelezettségekre tekintettel megtárgyalta a 
három nap továbbképzés helyzetét, amelyet 
kreditek megszerzésével kell teljesíteni. A 12 
kreditpontot ingyenes előadások formájában 
lehet megszerezni, de lehetőség van egyéb té-
rítéses előadásokon való részvétellel is.

A fővárosi szervezet 2009-ben 8 témában 
szervezett előadásokat, tekintettel a nagy tag-
létszámra ez 16 alkalmat jelentett. 

SPECIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS
A fővárosi szervezete 2008. évi továbbképzés 
keretében nagy sikerrel, több mint 600 résztve-
vővel lebonyolította a költségvetési minősítéssel 
rendelkező tagok továbbképzését 8 órás időtar-
tamban, amelyet nemcsak a fővárosi szervezet 
tagjainak, hanem a megyei szervezetek ilyen 
minősítéssel rendelkező könyvvizsgálóinak is 
látogathatóvá tette. 

Bár 2009-ben az MKVK Pénz- és Tőkepiaci 
Tagozatával együttműködve a 6 speciális minő-
sítésből 5 esetben nyújt megoldást a tagozati 
rendezvény, mégis felvetődik a szabályzattól 
eltérő anomália, mely szerint a helyi szerveze-
teknek saját költségvetésből kellene ilyen jelle-
gű rendezvényeket kigazdálkodnia.

A speciális képzés körül felmerülő bizony-
talanságokat és a feladatköröket a félreértések 
miatt tisztázni lenne szükséges.

KÜLSŐ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL 
SZERVEZETT KÉPZÉSEK
A kamara szakmai továbbképzési szabályzat 
szerint 2009. június 1-jétől a kamara által elfo-
gadott társaság, intézmény által szervezett to-
vábbképzések engedélyezése, kreditpontértékének 
meghatározása az illetékes területi szervezet el-
nökségének hatásköre. 

Ez idáig (2009. november 11.) 37 intézmény 
adott be a fővárosi szervezethez 222 db kérel-
met, melyből 48 elutasító határozatot adott 
az elnökség. 

Amellett, hogy a beadott kérelmek adminiszt-
rációs terhet jelentenek, sok esetben az elutasított 
kérelmekre (a szabályzatban foglaltak ellenére) 
további fellebbezési igények érkeznek.

Javasoljuk az MKVK Oktatási Bizottsága ré-
szére, hogy adjon a szervezetek számára irány-
mutatást a szervezetek közötti egységes véle-
mények kialakítására.

A fővárosi szervezet számára egyre több ad-
minisztrációt jelent a továbbképzések ellenőr-
zése és nyilvántartása is. Az integrált informa-
tikai rendszer korszerűsítésére, a program fej-
lesztésére szinte heti rendszerességgel kérünk 
módosítást. 

2009. évi adatszolgáltatás 
tapasztalatai

A központi kamara minden aktív kamarai tagot, 
valamint bejegyzett könyvvizsgálót e-mailben 
táblázat, valamint kitöltési útmutató megküldé-
sével tájékoztatott a 2009. évi adatszolgáltatás 
teljesítéséről. A kamarai tagok felének gondot 
jelentett az adatlap elektronikus úton történő 
kitöltése, valamint visszaküldése. Jelentős ener-
giát és telefonköltséget emésztett fel az adatla-
pok utólagos egyeztetése. 

Javasoljuk az elnökségnek, hogy 2010-ben az 
ügyfélkapus rendszert használók körében biz-
tosított legyen a kamarai honlapon keresztül 
történő adatszolgáltatás.

Nemzetközi tevékenység

A fővárosi szervezet 2008-ban először indí-
tott on-line konferenciát, melyek megtartására 
szlovákiai és romániai előadókat kértünk fel. 
A két magyar nyelven tartott előadás témái: 
számviteli- és adórendszer Szlovákiában, cég-
alapítás és adózás Romániában. A kapcsolatok 

fejlesztése érdekében képviseltettük magunkat 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerve-
zésében megtartott békéscsabai román–magyar 
külgazdasági fórumon is. 

Gazdálkodás

A fővárosi szervezet gazdálkodási feladatait a 
taggyűlés által meghatározott feladatok men-
tén eredményesen folytatta. Tanfolyamokat 
szerveztünk, illetve méltó módon, de anyagi 
siker mellett is megemlékeztünk a kamara év-
fordulóiról. A fővárosi szervezet anyagi helyze-
te stabil, a takarékos gazdálkodásnak köszön-
hetően jelentős tartalékkal rendelkezik, és így 
biztosított az elkövetkezendő évek kiegyensú-
lyozott feladatfinanszírozása is. 

Fővárosi tagság

2009. november 10-én a kamarai tagok száma 
a fővárosban összesen 2121 fő, ebből az ak-
tív tagok száma: 1280 fő, szüneteltető tagok 
száma: 841 fő.

A bejegyzett könyvvizsgáló társaságok szá-
ma 793. 

A minősített fővárosi kamarai tag könyvvizsgálók 
száma 2009-ben: 30 biztosítói, 295 pénzügyi 
intézményi, 42 befektetési vállalkozási, 82 
pénztári és 602 költségvetési minősítéssel 
rendelkezik.

A minősített fővárosi könyvvizsgáló cégek szá-
ma 2009-ben: 10 biztosítási, 109 pénzügyi 
intézményi, 6 befektetési vállalkozási, 47 
pénztári és 64 költségvetési minősítéssel 
rendelkezik. 

A szakmai tagozatok munkájában részt vevő 
fővárosi kamarai tagok száma 2009-ben: 165 
fő az adó-, 152 az igazságügyi könyvszak-
értői, 85 a költségvetési, 71 a könyvelői, 
19 fő a natúra, valamint 253 fő a pénz- 
és tőkepiaci tagozat tagja.

Ügyfélkapu
Egyre több könyvvizsgáló kollégánk használ-

ja ügyfélkapus azonosítóját a megújult honlap-
ra történő bejelentkezéshez. Jelenleg összesen 
1053 fő, ebből 826 fő aktív és 227 fő szüne-
teltető kamarai tag.

Összefoglalás

A fővárosi szervezet elnöksége úgy ítéli meg, 
hogy a rá rótt feladatokat teljesítette és ezen 
feladatteljesítések joggal adnak alapot arra, 
hogy tovább pontosítsuk a működés feltételeit 
és jobban koncentráljon a szakmai színvonalra 
a nagyobb mozgásteret biztosító megoldások 
kidolgozására.

D R .  S Z E B E L L É D I  I S T V Á N 

a főváros i  szer vezet  e lnöksége nevében 
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A számviteli törvény 141. § (9) bekezdé-
se szerint a beolvadás kapcsán a beolvadó 
társaságtól átvett eszközöket a végleges 
vagyonmérleg szerinti értékben kell ál-
lományba venni. (Ez eltérhet a beolvadó 
társaság által kimutatott könyv szerinti 
értéktől.) Amennyiben a végleges vagyon-
mérleg szerinti érték egyezik az átadó 
cégnél kimutatott könyv szerinti érték-
kel, van-e lehetőség bruttó értékként a 
vagyonmérlegben szereplő értéket kimu-
tatni, új maradványértéket és várható 
hasznos élettartamot meghatározni, vagy 
ugyanúgy kell tovább folytatni, ahogy a 
jogelőd tette. Mi a teendő, ha eltér egy-
mástól a fenti két érték?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény át-
alakulásra vonatkozó szabályai tételesen nem 
térnek ki a jogutódnál állományba veendő 
tárgyi eszközök, illetve immateriális javak el-
számolására. 

A számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 
49. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata utal 
a probléma megoldására. „Gazdasági társaság-
nál alapításkor, tőkeemeléskor a jegyzett tőke 
fedezeteként, továbbá a jegyzési, a kibocsátási 
érték és a névérték különbözeteként, a jegyzett 
tőkén felüli tőke fedezeteként nem pénzbeli 
(vagyoni) hozzájárulásként átvett (kapott) esz-
köz létesítő okiratban, annak módosításában, 
illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési 
határozatban meghatározott értéke bekerü-
lési (beszerzési) értéknek minősül. Átalaku-
lás esetén a létesítő okiratban meghatározott 
értéknek az átalakulással létrejövő gazdasági 
társaság végleges vagyonmérlegében szereplő 
értéket kell tekinteni.”

A problémát szakkönyvi ajánlások alapján 
is lehet vizsgálni.

A számviteli törvény magyarázata 2004−2005 
(Adorján-Bary-Bíró-Fridrich-Garajszki-Kresalek-
Lukács-Nagy-Pál-Róth-Újvári-Veit, HVG-ORAC 
Lap és könyvkiadó Kft.) című szakkönyv 895. 
oldala szerint: „A beolvadás és a kiválás esetét 
kivéve az átalakulással létrejövő társaság könyv-
viteli nyilvántartásait a végleges vagyonmérleg, 

valamint az azt alátámasztó vagyonleltár alapján 
kell, hogy megnyissa. Az eszközök bekerülési, 
beszerzési értékének a vagyonleltárban levő ér-
tékeket kell tekinteni. Így könyv szerinti érté-
ken való átalakulás esetén a tárgyi eszközök, 
immateriális javak bruttó értéke az átalakulás 
előtti nettó értékkel egyenlő, más eszközöknél 
pedig a nyilvántartási érték lesz a nyitó érték. 
Ha az eszközöket átértékelték, nyitó értéknek 
a vagyonértékeléssel módosított nettó, illetve 
nyilvántartási értéket kell tekinteni.”

A Számviteli Levelek 2002. március 14-ei 
számában (598. kérdés) a következők talál-
hatók:

„Az új Szt. 138–139. §-ai szerint az átalaku-
ló, az átalakulással létrejövő gazdasági társa-
ság vagyonmérleg-tervezete, az új Szt. 141. §-a 
szerinti végleges vagyonmérlege az eszközök 
értékét könyv szerinti, illetve a 137. § szerinti 
átértékelési különbözettel korrigált piaci értéken 
tartalmazza. Ebből következően, ha nem volt 
átértékelés, az átalakulással létrejött kft. végle-
ges vagyonmérlegében a befektetett eszközöket 
könyv szerinti értéken (a jogelőd könyveiben 
kimutatott bruttó érték és elszámolt értékcsök-
kenés különbözetének összegében, azaz nettó 
értéken) kell szerepeltetni, és így a vagyonmér-
leget alátámasztó végleges vagyonleltár alapján 
megnyitott főkönyvi számlákon is a befektetett 
eszközök bruttó értéke a jogelőd könyveiben 
kimutatott nettó értékkel lesz azonos.

Az előbbiek következnek az új Szt. 49. §-a 
(1) bekezdésének előírásából is, amely szerint 
a végleges vagyonmérlegben szereplő értéket 
kell bekerülési értéknek – ha további ráfordí-
tás nem volt –, a befektetett eszköz bruttó ér-
tékének tekinteni.”

A számviteli törvény ismertetett szabálya és 
a szakirodalmak alapján egyértelmű, hogy a 
tárgyi eszközök (immateriális javak) jogelődnél 
kimutatott nettó értéke (átértékelés esetén a 
vagyonértékelés szerinti érték) lesz az átalaku-
lással létrejött társaság (jogutód) nyilvántartá-
sában a bruttó érték, amely alapján a számvi-
telben az értékcsökkenést el kell számolni. Az 
értékcsökkenés tervezésére és elszámolására az 
általános szabályokat (hasznos élettartam, ma-
radványérték stb.) kell figyelembe venni.

Az átalakulással létrejött társaságoknál a tár-

gyi eszközök, immateriális javak értékcsökke-
nésének vizsgálata esetén nem tekinthetünk el 
a társasági adóról és az osztalékadóról rendel-
kező 1996. évi LXXXI. törvény (Tao törvény) 
előírásaitól. A társasági adó törvény 1. számú 
mellékletének 2–3-as pontjai foglalkoznak az 
átalakuláshoz kapcsolódóan az értékcsökke-
nési leírás érvényesítésének szabályaival. Ezen 
pontok szerint: 

„2. Az adózó az értékcsökkentési leírást az 
immateriális jószág, a tárgyi eszköz üzembe 
helyezése napjától (ideértve jogutód esetén 
a jogelődtől a vagyonmérleg szerint átvett, a 
jogelőd által már üzembe helyezett eszköznél 
az átalakulás napját követő napot is) az állo-
mányból való kivezetése (ideértve a forgóesz-
közök közé való átsorolást, valamint az adó-
zó megszűnését is) napjáig számolja el. Az ér-
tékcsökkenési leírást azon napokra arányosan 
kell meghatározni, amely napokon az eszköz 
állományban volt. 

3. Az adózó az értékcsökkenési leírást az esz-
köz bekerülési értékére vetítve állapítja meg. A 
jogutód a jogelőd által már üzembe helyezett 
eszközre az értékcsökkenési leírást a jogelőd-
nél az átalakulás időpontjában kimutatott be-
kerülési értékre vetítve is megállapíthatja. Az 
adózás előtti eredmény csökkentéseként el-
számolt értékcsökkenési leírás nem haladhat-
ja meg az eszköznek az adózónál kimutatott 
bekerülési értékét.”

Az adótörvény szerint érvényesíthető ér-
tékcsökkenés vizsgálatánál külön kell kezel-
ni a kedvezményezett [tao-törvény 4. § 23/a 
pontja, 16. §, (9−10), illetve (15) bekezdése] 
átalakulás és a nem kedvezményezett átala-
kulás esetét.

Nem kedvezményezett átalakulásnál az is-
mertetett szabályok alapján a jogutód adóbe-
vallásában, a jogelődtől átvett tárgyi eszközök, 
immateriális javak adótörvény szerint érvénye-
síthető értékcsökkenésének meghatározására a 
vállalkozásoknak két lehetősége van. Vagy a jog-
utód végleges vagyonleltárában meghatározott 
érték alapján vagy a jogelődnél az átalakulás 
időpontjában (előtti pillanatban) nyilvántartott 
bruttó érték alapján (az 1. számú melléklet sze-
rinti kulcsokkal) határozzák meg az adóalapot 
csökkentő értékcsökkenés összegét.

Kedvezményezett átalakulás esetén a fenti 
döntési lehetőség nem áll fenn, mivel a társa-
ságnak a társasági szerződésben kötelezettsé-
get kellett vállalni [tao-törvény 16. §, (9−10) 
bekezdés] arra, hogy az adóalapját úgy hatá-
rozza meg, mintha az átalakulás nem történt 
volna meg. Ebben az esetben tehát csak a jog-
elődnél az átalakulás időpontjában (előtti pil-
lanatban) nyilvántartott bruttó érték alapján 
lehet meghatározni az adóalapot csökkentő 
értékcsökkenés összegét. Ennek jogutód által 
figyelembe vett halmozott összege nem lehet 
több, mint az adott eszköznek a jogelődnél ki-
mutatott számított nyilvántartási értéke (tao-
törvény 4. § 31/a pontja).

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. 

A könyvvizsgáló kérdez, 
a szakértői bizottság válaszol
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sport
Magyar Könyvvizsgálói Kamara az idén ismét megrendezi a számos sportolási és egyéb kikapcsolódási 

lehetőségeket kínáló Kamarai sportnapokat. Az eseménynek ezúttal Szolnok turisztikai,
sport és szabadidős központja, a Tiszaliget ad helyet. A kellemes fás környezetben olyan 

szenvedélyeknek hódolhatunk, mint a szabadtéri főzés, kerékpározás.

Kamarai sportnapokKamarai sportnapok
2010. június 24–26., Szolnok, Tiszaliget2010. június 24–26., Szolnok, Tiszaliget

A rendszeresen induló hajókiránduláson a Tisza élővilágát, a kérészek virágzásának páratlan természeti csodáját 
tekinthetjük meg.

Esténként a közös vacsoránál, többek között a dumaszínház társulatának tagja lesz vendégünk, valamint neves 
előadók zenei kíséretében perdülhetünk táncra.

A jó hangulathoz neves borászok és pálinkaházak biztosítják a nedűt.
A meglepetésekről egy többszörös nemzetközi elismerést begyűjtő mikromágus gondoskodik.

A gyermekekről nem elfelejtkezve egész napos Honfoglaló tábor várja a kicsiket, tele játékos feladatokkal, 
élményekkel.

Mindezek csupán ízelítők a számtalan általunk kínált programból.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.

További részletek, nevezési lap, valamint szállásfoglalási lapok a kamara honlapján, az alábbi oldalon érhetőek el: 
http://www.mkvk.hu/kamarai/esemenyek/sportnapok 

Makács Pálné
házigazda,

az MKVK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnöke

Fallabda (squash)
Úszás

Műfüves 
labdarúgás

Tenisz
Sportprogramok:

Asztali tenisz
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

MELLÉKLET
(A JAVASLATOT NYOMTATOTT FORMÁBAN KÉRJÜK ELKÉSZÍTENI)

A JAVASLATTEVŐ:
Neve, címe:  .................................................................................................................................................................................

Helyi szervezetének megnevezése:  ......................................................................................................................................

Kamarai tagsági száma:  ...........................................................................................................................................................

Telefonszáma:  ...................................................................  Faxszáma:  ..................................................................................

JAVASLAT
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJDr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ

adományozására

A JAVASOLT TERMÉSZETES SZEMÉLY:
Neve:  .............................................................................................................................................................................................

Lakcíme:  ......................................................................................................................................................................................

Helyi szervezetének megnevezése:  ......................................................................................................................................

Kamarai tagsági száma:  ...........................................................................................................................................................

A szakmai tevékenység (életút) bemutatása, amely megalapozhatja az Életműdíj odaítélését.

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

Dátum: ......................................................................... ........................................................................

 aláírás

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁRAADOMÁNYOZÁSÁRA

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése 2004. december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ-at (továbbiakban: ÉLETMŰDÍJ) alapított.

Az ÉLETMŰDÍJ azon természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő mun-
kát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, il-
letve nemzetközi elismertetéséhez.

Az ÉLETMŰDÍJBAN részesülő személyre a MKVK tagjai tehetnek javaslatot.
Felkérjük az MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező JAVASLAT-nak megfelelő formai és tartalmi követelmények figyelembe-

vételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit 2010. évben méltónak tartanak az ÉLETMŰDÍJRA.
A javaslatot kérjük 2010. június hó 15-i beérkezési határidővel az MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETÉHEZ (MKVK 1063 Budapest, Szinyei 

Merse u. 8.) címezve ajánlott küldeményként eljuttatni.
A FELHÍVÁS és annak MELLÉKLETE az MKVK honlapjáról (www.mkvk.hu) letölthető.
Kérem a tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy minél többen tegyék meg jelölésüket, emelve ezzel az életműdíj méltóságát.

Budapest, 2010. február 2. A DÍJAZÓ TESTÜLET nevében
 Dr. Eperjesi Ferenc, elnök
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