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AJÁNLÓ
Pályázat
Az MKVK Oktatási Bizottsága
pályázatot hirdet a 2010. évi
szakmai továbbképzés oktatási
anyagának a kidolgozására és
2
oktatók felkészítésére.

A könyvvizsgáló
kérdez, a konzultációs
szolgálat válaszol
Az egyik kérdés a transzferárnyilvántartással, a másik
beszámoló euróra történő
áttérésével, a harmadik pedig 3
beolvadó társasággal kapcsolatos.

Beszámol Nógrád
megye
Az egyik legkisebb megyei
szervezet beszámolójából kiderül
egy sajátos működési forma,
mégpedig az úgynevezett
kibővített vezetőség rendszere. 4

Nyelvtanfolyamok
Május második hetében ismét
indul angol, német, francia, olasz
és spanyol kezdő tanfolyam,
jelentkezni telefonon
6
és e-mailen is lehet.

Felhívjuk
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
tagjai és a könyvvizsgáló társaságok
figyelmét, hogy

2010. szeptember 16–17-én
rendezzük meg
a XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciát,

KÖZÉLET
ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT
címmel.
A konferencia helyszíne:
Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****,
Balatonalmádi
Szekcióvezetők:
általános szekció: Dr. Tremmel Zoltán
módszertani szekció: Dr. Gál Jolán
költségvetési szekció: Dr. Rocskai János
A konferencia részletes programját a későbbiekben tesszük közzé,
jelentkezési lapja a Hírlevél 8. oldalán,
valamint a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat folyóiratban található,
illetve a kamara honlapjáról (www.mkvk.hu) is letölthető.
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felhívás

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi szakmai továbbképzés oktatási anyagának a kidolgozására, valamint az oktatók felkészítésére.
Oktatási téma
A devizás könyvvezetésre való áttéréssel kapcsolatos számviteli teendők

Oktatási blokk
1 x 45 perc

Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthatnak be egyéni könyvvizsgálók, társaságok és intézmények is.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatain kívül a témavázlatot, a kidolgozásban részt vevő szakemberek (szerzők) felsorolását, valamint a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az MKVK Oktatási Bizottságának munkatársai adnak. A pályázatokat az MKVK Oktatási Bizottságához kell
benyújtani személyesen vagy postai úton. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.
A pályázat beadásának határideje: 2010. május 15.
A pályázatok elbírálása: 2010. június 15-ig
A szerződősek megkötése: 2010. június 20.
Az oktatási anyagok elkészítésének határideje: 2010. július 15.
Levelezési cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága, 1373 Budapest, 5. Postafiók 587.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Szakmai továbbképzés oktatási anyaga”
MKVK Oktatási Bizottsága

Felhívás
Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának felhívása
hitelintézetek, befektetési vállalkozások, árutőzsdei szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára
A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálóinak a 2009. december 31-i beszámoló könyvvizsgálata után Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete számára külön kiegészítő jelentést kell készítenie. A kiegészítő
jelentés szerkezetét és tartalmát a PSZÁF és a kamara közös ajánlása szabályozza (ami a 2009. évben nem változott),
mely mind kamara, mind a felügyelet honlapján megtalálható. A készítés határideje a beszámolót elfogadó közgyűlés
utáni 15 nap (befektetési vállalkozások, árutőzsdei szolgáltatók esetében), illetve május 31-e (hitelintézetek és biztosítók esetében). A kiegészítő jelentés készítése mintegy 300 könyvvizsgáló kollégát érint.
Az MNB kérésének [lásd: 32/2009 (XII. 1.) MNB-rendelet 4. § (1)] eleget téve kérjük a bankok könyvvizsgálóit, hogy
regisztráljanak az EBEAD-rendszerben a melléklet szerint és a jelentésüket elektronikusan küldjék meg az MNB-nek. A
takarékszövetkezetek könyvvizsgálói továbbra is postai úton juttathatják el a különjelentést az MNB-be.
Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozata elnökségének határozata alapján ezúton kérjük az érintett könyvvizsgáló
kollégákat, hogy osszák meg a kiegészítő jelentés készítése során tett észrevételeiket, javaslataikat a tagozattal. A tagozat elnöksége és szakértői csoportja a beérkezett észrevételeket megtárgyalja és a jelentés készítését szabályozó felügyeleti–kamarai közös ajánlás 2010. évi módosítása, átdolgozása során figyelembe veszi. Mind a pozitív
visszajelzéseket, mind pedig a javítási lehetőségeket megfogalmazó észrevételeket szívesen fogadjuk.
Kérjük észrevételeiket, javaslataikat 2010. június 5-ig juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.
Agócs Gábor,
az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának elnöke
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A könyvvizsgáló kérdez,
a konzultációs szolgálat válaszol
Közérdeklődésre számot tartó olvasói kérdéseket és a konzultációs szolgálat szakértője
által adott válaszokat rendszeresen közöljük. Továbbra is várjuk a szabályzatokkal,
számvitellel, adózással és könyvvizsgálattal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
kérdéseiket a konzultációs szolgálat honlapján vagy a konzultációs adatlap beküldésével a konzultaciosszolgalat@mkvk.hu e-címre.
Szövetkezet gazdasági társaságot (kft.-t)
alapított Romániában virágkereskedelemre.
A kft.-nek 100 százalékban a szövetkezet
a tulajdonosa. Számlázás is van köztük (virágeladás).
Úgy tudom, fentiek miatt transzferárnyilvántartást is kell vezetnie a szövetkezetnek. A transzferár-nyilvántartásra
szeretnék mintát kérni a T. kamarától és
jogszabályi hivatkozást is erre vonatkozóan.

Jogszabályi háttér
A társasági adó alanyai kötelesek transzferárnyilvántartást készíteni, ha azt számukra a törvény
előírja. Az előírásokat a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről
szóló 18/2003. (VII.16.) PM-rendelet (továbbiakban:
rendelet) tartalmazza, amely 2003. szeptember
1-jén lépett hatályba.
A 2003. és 2004. évi társaságiadó-kötelezettség
megállapítása kapcsán a nyilvántartást csak a rendelet hatálybalépését követően megkötött szerződésekről kellett elkészíteni, a 2005-ös adóévtől
azonban ez a kötelezettség valamennyi hatályos
szerződésre fennáll.
A társasági és az osztalékadóról szóló törvény
(a továbbiakban tao-törvény) 18. §-ának (1)−(4) bekezdéseiben rendelkezik a kapcsolt vállalkozások
között alkalmazott árak módosításáról, az adóalap
módosításának kötelezettségéről, ha az alkalmazott
ár eltér a szokásos piaci ártól, valamint előírja a
szokásos piaci ár meghatározására alkalmazandó
módszereket.
2010 január 1-jétől új rendelet lépett életbe, a
22/2009. (X. 16.) PM-rendelet (a továbbiakban: új
rendelet) a szokásos piaci ár meghatározásával öszszefüggő nyilvántartási kötelezettségről, egyidejűleg
hatályát veszti a 18/2003. (VII. 16.) PM-rendelet,
azzal, hogy az új rendelet bizonyos pontjai már a
2009. évben is alkalmazhatóak.

A nyilvántartás tartalma
A rendelet 4. §-a tartalmazza a nyilvántartás
kötelező tartalmi elemeit. Megadandók az ügyletben érintett kapcsolt vállalkozás alapadatai. Fel kell
tárni és be kell mutatni a szokásos piaci ár megállapításához szükséges tényeket, körülményeket.
Ennek keretén belül szerepeltetni kell a szerződés
tárgyát, megkötésének és módosításának időpont-

ját, a szerződés időbeli hatályát, valamint az ügylet tárgyát képező eszköz, szolgáltatás jellemzőit,
a teljesítés módját, feltételét. Funkcióelemzés keretében el kell végezni a szerződés tárgyára vonatkozóan a tevékenységelemzést, a felhasznált
erőforrások és a vállalt kockázatok elemzését. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tao-törvény
18. §-ának (2) bekezdésében felsorolt, a szokásos
piaci ár meghatározására alkalmazható módszerek közül a választott módszer megnevezését, a
választás indokait. Az összehasonlításhoz felhasznált ügylethez kötődő tényeket körülményeket be
kell mutatni, kiemelve az összehasonlíthatóság feltételeinek teljesülését.
A nyilvántartásban a kimutatott szokásos piaci
árat, a befolyásoló tényezők alapján a kiigazított
árat kell összehasonlítani az alkalmazott árral.
A nyilvántartás kötelező tartalmi eleme a szerződés tárgyában folyamatban lévő vagy lezárt hatósági, vagy bírósági ügyek bemutatása, valamint
a nyilvántartás elkészítésének és módosításának
időpontja.
A részletes nyilvántartás helyett egyszerűsített
nyilvántartás készíthető minden olyan esetben,
amikor a szerződés értéke nem haladja meg az
50 millió forintot abban az esetben, ha a szerződés határozott idejű. Határozatlan idejű szerződés
esetén nem állapítható meg az 50 millió forintos
értékhatár érvényesülése.
Az új rendelet értelmében az egyszerűsített nyilvántartás készítésének feltételeként a szerződéskötés kezdetétől az adóév utolsó napjáig vizsgálandó,
hogy a szerződés értéke elérte-e az 50 millió forintot. Az új rendeletnek e bekezdése 2009. adóévben
is alkalmazható.
Az új rendelkezés 2010. január 1-ji hatállyal kibővül a közös nyilvántartás lehetőségével, amelyben
a vállalatcsoport együttesen készítheti el transzferár-nyilvántartását. Ennek keretében egy fődokumentum készítendő, amely a vállalatcsoport
valamennyi, az Európai Unió valamely tagállamában illetőséggel rendelkező tagjára vonatkozó közös információkat tartalmazza, továbbá egy specifikus nyilvántartás készítendő, amely az egyes
tagországokban illetékes társaságokra vonatkozik,
a szokásos piaci ár megállapításával kapcsolatos
információkat mutatja be.
Az általunk könyvvizsgált társaság az üzleti
év első napját (2010. január 1.) megelőzően

számviteli politikájában rögzítette, hogy az
üzleti év mérlegforduló-napjával forintról
euróra kíván áttérni, vagyis éves beszámolóját euróban kívánja elkészíteni. Létesítő
okiratát ennek megfelelően módosította.
Az áttérés napjával euróban készítendő
külön mérleg hitelesítését elvégezhetjük-e
attól függetlenül, hogy az áttérő társaságnál a kötelező könyvvizsgálatot társaságunk
látja el?
Álláspontunk szerint a válasz a kérdésünkre igen. A számviteli törvény 145. §-ának (5)
bekezdése alapján készítendő mérleg hitelesítése nem azonos a 136−141. §-ok szerint
összeállított vagyonmérleg-tervezet, a vagyonleltár-tervezet, illetve a társaság(ok)
bejegyzése utáni végleges átalakulási vagyonmérleg, vagyonleltár hitelesítésével,
amelyre a Gt. 73. §-ának (4) és az MKVK etikai szabályzatának 3.1.5. pontja vonatkozik.

A válasz egyértelműen az, hogy igen. A választott
könyvvizsgálónak joga van hitelesíteni az áttérésről
készített külön mérleget. A gyakorlatban problémát
inkább az okozott, ha nem volt választott könyvvizsgálója a társaságnak, amely éppen áttért más
devizára, hiszen ebben az esetben is kellett könyvvizsgálót megbízni a számviteli tövény 145. §-ának
(5) bekezdése alapján a hitelesítés elvégzésével.
Az (5) bekezdés alapján: „A (3) bekezdés szerinti – a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott
– éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló
mérlegében szereplő adatokat a 146−149. § szerint
kell forintról devizára, devizáról forintra, illetve devizáról más devizára átszámítani. Az átszámítás
alapján, annak megfelelően az áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni a létesítő
okiratban rögzített devizában, illetve forintban, majd
ezen − a könyvvizsgáló által hitelesített − külön
mérleg alapján kell a könyveket az áttérés napját
követő nappal, a létesítő okiratban rögzített devizában, illetve forintban megnyitni.”
Az árbevétel nagysága alapján könyvvizsgálatra kötelezett társaság beolvad egy olyan
cégbe, amelyik előtte nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A fúzió után a beolvadó társaság (könyvvizsgálatra kötelezett)
„megszűnik”.
A 100 milliós határt és létszámot ﬁgyelembe véve a fúziótól számított két év átlagát kell ﬁgyelembe venni, vagy már a fúzió
évében is a számok alapján kell dönteni, de a
befogadó előző két évi adatai szerint? Köszönöm!

A befogadó társaság jogfolytonosan működik
tovább, az ő éves beszámolója tartalmazni fogja az átalakulás (beolvadás) napjától a megszűnő
társaság adatait.
Tehát például a 2010. évi könyvvizsgálatra vonatkozó kötelezettség tekintetében a befogadó
társaság 2008. és 2009. évi árbevétele és létszáma
alapján kell dönteni.
2010. április • HÍRLEVÉL
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségének 2010. I. félévi munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően az MKVK Nógrád Megyei Szervezete (továbbiakban: helyi szervezet)
által végzett munkáról az elnökség elkészítette a beszámolóját, amelyet a kibővített elnökség is megtárgyalt. Korábban a helyi szervezet
munkájáról az MKVK elnöksége részére 2007.
I. félévében számoltunk be, akkor öt év tevékenységét összegeztük.
A helyi szervezet a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara megalakulása óta Salgótarján belvárosában, bérelt irodában működik. Az iroda a
napi működés megfelelő feltételeit biztosítja.
Nagyobb létszámú rendezvény esetén termet
bérelünk.
A helyi szervezet az ország egyik legkisebb
taglétszámú megyei szervezete. (Nagyságrendi
sorrendben az utolsó előtti, csak Tolna megye
követ bennünket.)
A taglétszám folyamatosan csökkent, ami
alapvetően a gazdasági környezettel összefüggő
elvándorlással van összefüggésben.

KÖZTESTÜLETI ÉS SZAKMAI
FELADATOK ELLÁTÁSA
A helyi szervezet működését alapvetően a
•Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról szóló 2007.
évi LXXV törvény,
•az MKVK alapszabálya, valamint
•a szervezeti és működési szabályzat
határozza meg.

BESZÁMOL
az MKVK Nógrád Megyei Szervezete
A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁS 1999-TŐL 2009. DECEMBER 31-IG
ÉV
1999. január 1.
1999. december 31.
2000. december 31.
2001. december 31.
2002. december 31.
2003. december 31.
2004. december 31.
2005. december 31.
2006. december 31.
2007. december 31.
2008. december 31.
2009. december 31.

AKTÍV
88
82
80
60
61
60
61
58
55
52
50
49

SZÜNETELTETŐ
23
27
29
46
45
46
44
47
50
48
49
49

ÖSSZESEN
111
109
109
106
106
106
105
105
105
100
99
98

TÁRSASÁG
1
18
18
15
16
15
16
16
15
15
15
16

Taggyűlés

Elnökségi ülések

Évente általában 1 alkalommal tartunk taggyűlést, ahol a helyi szervezet elnöke beszámol
•az elnökség által végzett munkáról,
•a küldöttgyűlések napirendjeiről, a főbb vitatémákról, a küldöttgyűlések határozatairól,
•beterjeszti az éves költségvetés végrehajtását,
valamint a következő évi költségvetést

A helyi szervezet sajátos működési formaként
kialakította az úgynevezett kibővített vezetőség
rendszerét. A tagok által mind az aktív, mind a
szüneteltető tagok közül megválasztott kollégákkal kiegészülve tartja az elnökség az üléseit.
Az ülések aktuális feladatokhoz, rendezvényekhez, küldöttgyűlésekhez, szervezeti és szakmai
anyagok véleményezéséhez kapcsolódnak.

Elnökség és küldöttek

A tagság részére nyújtott
szolgáltatások

Az elnökség tagjai
NÉV
Darancó Károly
Kárdásiné Szabó Erika
Grósz Józsefné
Balláné Nagy Katalin

BETÖLTÖTT TISZTSÉG
Elnök
Alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag

MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA
1998-tól folyamatosan
2008-tól
1998-tól folyamatosan
2008-tól

Küldöttek
NÉV
Darancó Károly
Grósz Józsefné
Czékmánné Kelecsényi Ágnes

MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA
1998-tól folyamatosan
1998-tól folyamatosan
2008-tól

Kibővített elnökség tagjai
NÉV
Czékmánné Kelecsényi Ágnes
Hajdúné Bodor Zsuzsa
Ebeczné Angyal Éva
Nagy Magdolna
Motyovszki Andrásné
Németh József Tibor
Szöllősi Sándor
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KÖNYVVIZSGÁLÓI STÁTUSZ
Aktív
Szüneteltető
Aktív
Aktív
Szüneteltető
Aktív
Atív

Az évente előírt kötelező oktatást korábban
három csoportban, az utóbbi két évben két
csoportban szervezzük. A létszám csökkenése
miatt két csoport részére Salgótarjánban szervezzük a továbbképzést, a megye más városaiban erre már nem kerül sor.
Előadóink voltak: Dr. Lukács János, Dr. Adorján Csaba, Dr. Ujvári Géza, Madarasiné Szirmai
Andrea, Bohus Zoltánné, Dr. Bocsó Klára, Balláné
Nagy Katalin, Dr. Institóriszné Dr. Kozma Erzsébet, Dr. Fodor Istvánné, Brehószkiné Mile Adrienn,
Nyirati Ferenc, Dr. Sárvári János.
A helyi szervezet által megtartott szakmai
napokon minden tag megszerezhette a szükséges kreditpontokat.
Témák
◆ Aktuális adózási kérdések megtárgyalása
(a beszámolási időszakban a gyakori jogszabályi változások miatt erre hat alkalommal
került sor)
◆ A teljes körű minőség-ellenőrzés folyamata, követelményei, tapasztalatai
◆ Könyvvizsgálati módszertani programok
(bemutattuk a következőket: Audit Partner’ex,
Metrum, AuditPro3)

◆ Az Európai Uniós támogatások könyvvizsgálata
◆ Az ellenőrzés-önellenőrzés számviteli feladatai
◆ A könyvvizsgálói jelentés minősítései
◆ Az éves beszámoló könyvvizsgálatának
aktuális kérdései
◆ Vagyonosodási vizsgálatok tapasztalatai
◆ Számlázás, számlahelyesbítés és önrevízió
az áfa jelenlegi rendszerében
Az Ellenőrzési Szakemberek Egyesületével
kötött megállapodásunk értelmében az általuk
szervezett évi két előadáson is részt vehetnek
a helyi szervezet tagjai. Ezeken a rendezvényeken általában az adó-, vám- és illetéktörvények
aktuális kérdései kerülnek napirendre az APEH,
valamint a VPOP felkészült munkatársainak
tolmácsolásában.
A rendezvények megtartása az APEH megyei
igazgatóságával kötött megállapodás alapján a
városközpontban, kulturált helyen és szakmailag is megfelelő körülmények között az adóhatóság tanácstermében történik.
Tagjaink részére jogtár és szaksajtó áll rendelkezésre.

Társaságaink által 2007–2008-ban elért árbevétel, sávonként
ÁRBEVÉTELI
SÁVOK
(ezer ft)
nincs
2001–5000
5001–10 000
10 001–20 000
20 001–30 000
Összesen:

TÁRSASÁGOK SZÁMA ELÉRT ÖSSZES ÁRBEVÉTEL
2008/2007
(db)
(ezer Ft)
SZÁZALÉKÁBAN
2007 2008
2007
2008
DARAB ÁRBEVÉTEL
1
2
11
4
4
16

2
5
5
3
15

8 168
38 113
84 021
72 519
202 821

7 310
30 643
55 250
94 536
187 739

100
220
80

89
80
66

107

93

rom megfelelt minősítéssel. A 2009. évi megyei
adatok beszámolónk készítésének időpontjában
még nem véglegesek, illetve az országos összehasonlító adatok sem állnak még rendelkezésre. Új elem volt továbbá, hogy 2009-ben már
három ellenőrzési területre vonatkozóan került
sor a vizsgálatok végrehajtására, a két új ellenőrzési terület országos vizsgálati eredményeinek
összesített adataira még korábbi adatok sem
állnak rendelkezésre.

társaságokban végzik tevékenységüket. Az elszámolt bevételeknek 2007-ben 86 százaléka,
2008-ban 90 százaléka 5 millió forint éves árbevételi sáv feletti.
Társaságaink közül 2-nél van 2 aláíró könyvvizsgáló, a többi úgynevezett egyszemélyes
társaság.
Az aktív könyvvizsgálók és a társágok 2007ben összesen 443,162 millió forint, 2008-ban
427,765 millió forint bevételt értek el.
ÖSSZEFOGLALÁS

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS

A NÓGRÁD MEGYEI KÖNYVVIZSGÁLÓK TELJESÍTMÉNYE
BEVÉTELI ADATOK ALAPJÁN

2008. évben három tagunknál került sor az egyedi megbízásaik minőség-ellenőrzésére, mindhá-

2007-ben 19, 2008-ban 20 aktív tagunk nem realizált árbevételt, ők bejegyzett könyvvizsgáló

Tagjaink által 2007–2008-ban elért árbevétel, sávonként
AKTÍV TAGOK SZÁMA ELÉRT ÖSSZES ÁRBEVÉTEL
(fő)
(ezer Ft)

ÁRBEVÉTELI
SÁVOK
(ezer Ft)
Nincs
0–1 000
1 001– 2 000
2 001–5 000
5 001–10 000
10 001–20 000
20 001–30 000
Összesen:

2007

2008

19
3
4
8
8
10
0
52

20
3
3
5
11
6
2
50

2007
1 648
6 333
26 869
62 080
143 411
240 341

2008
1 518
5 148
15 909
83 135
91 998
42 318
240 026

2008/2007
SZÁZALÉKÁBAN
LÉTSZÁM ÁRBEVÉTEL
105
100
75
63
138
60

92
81
59
134
64

96

100

Megítélésünk szerint a kamarai törvényben, az
alapszabályban, az egyéb önkormányzati szabályzatainkban, az országos és megyei döntéshozatali fórumok és testületek határozatainak
megfelelően folytattuk tevékenységünket a beszámolási időszakban. A személyi és a tárgyi
feltételek megfelelőek, és biztonságosan szolgálták a döntések végrehajtását, valamint a szükséges feladatok elvégzését.
A tagság igényeinek és felmerülő problémáinak megfelelően biztosított az információáramlás mind a megyei vezetés, mind az országos
vezetés felé.
A helyi szervezetre háruló feladatok minden
esetben teljesítettük, hozzájárultunk az MKVK
előírások szerinti működéséhez; valamint a jóváhagyott feladatok eredményes teljesítéséhez.
D A R A N C Ó K Á R O LY,
az MKVK Nógrád Megyei Szer vezetének elnöke

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA
Megjelenik: havonta
Felelős kiadó:
Bősze András főtitkár
Felelős szerkesztő: Nagy Ildikó
A szerkesztőség címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Levelezési cím: 1373 Budapest, 5., Pf. 587 • Telefon: 473-4500
Fax: 473-4510 • E-mail: mkvk@mkvk.hu
Internet: www.mkvk.hu
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NYELV TANFOLYAMOK – 2010. MÁJUS

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását és szakmai szókincsét
a Rieb Alapítvány májusban induló tanfolyamain:
Angol kezdő – normál (1. szint)

Angol középhaladó szakmai – intenzív

2010. május második hetében
Hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra)
Kedd, csütörtök 17.00–19.25 (heti 2x3 óra)

●

2010. május 10–14. és 2010. május 17–21.
9.00–14.00 (napi 6x45 perc)

●
Angol középhaladó és kezdő normál

Német, francia, olasz, spanyol kezdő –
normál
2010. május 11-től
Kedd, csütörtök
9.00–11.30 /17.00–19.25 (heti 2x3 óra)

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!
Helyszín: MKVK Budapest, Szinyei Merse u. 8., igény szerint a helyi szervezeteknél is!
Kérjük,
Ké
jük jelezzék
j l ék egyéni
é i igényeiket!
i é ik !
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!

sport
Tel: (1) 473 4500, 473 4522 E-mail: szzsuzsa@mkvk.hu

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

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.

Sportprogramok:

Tenisz

Műfüves
labdarúgás

Úszás

Asztali tenisz

Fallabda (squash)

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 érhetők el:
http://www.mkvk.hu/kamarai/esemenyek/sportnapok
Makács Pálné
házigazda, az MKVK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnöke
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ
ADOMÁNYOZÁSÁRA
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 munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, illetve 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 figyelembevételével 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

MELLÉKLET

(A JAVASLATOT NYOMTATOTT FORMÁBAN KÉRJÜK ELKÉSZÍTENI)

A JAVASLATTEVŐ:
Neve, címe: .................................................................................................................................................................................
Helyi szervezetének megnevezése: ......................................................................................................................................
Kamarai tagsági száma: ...........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................... Faxszáma: ..................................................................................
JAVASLAT

Dr. 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
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XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia – JELENTKEZÉSI LAP
2010. szeptember 16–17., Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****, Balatonalmádi

Közélet és könyvvizsgálat
(KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI)
Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 10.
Cím:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1373, Budapest 5., Pf.: 587
Fax: 06-1-473-4510 Tel: 06-1-473-4540 E-mail: oktatas@mkvk.hu
Név: …………………………………………………………………………….
Résztvevő
Kísérő
(A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjenek
kitölteni.)
Kamarai tagszám: ................................... Helyi szervezet: .............................................................................................................
Levelezési cím: ............................................................................................................................... Telefonszám: .............................
Fax: ......................................................................................... E-mail: .........................................................................................
(FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A JELENTKEZÉS VISSZAIGAZOLÁSA ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNIK, EZÉRT KÉRJÜK E-MAIL CÍM MEGADÁSÁT.)
Számlázási név: ………………………………………………………………………………………………………………..
Számlázási cím: ………………………………………………………………………………………………………………..
SZÁLLÁS (Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő) – Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****
1 éjszakára (2010. szeptember 16.)
2 éjszakára (2010. szeptember 15–16.)
nem kérek szállást
Svédasztalos vacsora (2010. szeptember 15.)
igénylem
4500,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)
nem igénylem

1 ágyas szoba
2 ágyas szoba megosztva: ………………………………………….
(résztvevő/kísérő neve)
Gálavacsora (2010. szeptember 16., maximum 350 fő
igénylem
8000,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)
nem igénylem

Résztvevők részvételi díja: (Az árak az áfát tartalmazzák.)
(A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvételt, a konferenciáról megjelenő kiadványt, az ebéd, a kávészünetek
költségeit. A 2010. szeptember 15-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
Kamarai tagok részére
Nem kamarai tagok részére
1 éjszaka 1 ágyas szobában (csütörtök)
62 000 Ft/fő
70 000 Ft/fő
1 éjszaka 2 ágyas szobában (csütörtök)
54 000 Ft/fő
62 000 Ft/fő
2 éjszaka 1 ágyas szobában (szerda, csütörtök)
80 000 Ft/fő
88 000 Ft/fő
2 éjszaka 2 ágyas szobában (szerda, csütörtök)
64 000 Ft/fő
72 000 Ft/fő
Kísérő személy részvételi díja:
(A részvételi díjak tartalmazzák az étkezések és a kávészünetek árát. A 2010. szeptember 15-i vacsora és a gálavacsora költségeit
az alábbi árak nem tartalmazzák.) A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt.
1 éjszaka 2 ágyas szobában (csütörtök)
2 éjszaka 2 ágyas szobában (szerda, csütörtök)

27 000 Ft/fő
37 000 Ft/fő

Részvételi díj szállás nélkül:
A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvételt, a konferenciáról megjelenő kiadványt, az ebéd, a kávészünetek
költségeit. (A 2010. szeptember 15-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
Részvételi díj, szállás nélkül 2 nap/fő (kamarai tag részére)
44 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2010. szeptember 16. (kamarai tag részére)
27 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2010. szeptember 17. (kamarai tag részére)
17 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2 nap/fő (nem kamarai tag részére)
52 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2010. szeptember 16.(nem kamarai tag részére)
32 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2010. szeptember 17. (nem kamarai tag részére)
19 000 Ft/fő

Aki 2010. május 30-ig beﬁzeti a részvételi díját, 2 napos részvétel esetén 6000 Ft, 1 napos részvétel
esetén 3000 Ft kedvezményt kap a konferencia szervezési költségéből.
Felhívjuk a kollégák szíves ﬁgyelmét arra, hogy a hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés
érkezési sorrendben történik. A konferencia befogadóképessége maximum 500 fő.
Lemondási feltételek: 2010. augusztus 10-ig történő írásos lemondás esetén a beﬁzetett díj 50%-át térítjük vissza.
Ezen időpont után érkező vagy elmulasztott lemondás esetén a beﬁzetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

Kelt:.…………………………………………………………….
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