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A J Á N LÓ
Úti jelentés 
a bejegyzett román szám-
viteli szakemberek A szám-
viteli szakma új kultúrájáért 
címmel szeptemberben 
megtartott szakmai 
konferenciájáról.

Elnökségi 
munkaprogram
A Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara elnöksége 2011 első 
félévében egy küldöttgyűlést 
és négy elnökségi ülést ter-
vez, ebből egy kibővített.

OKKT-közlemény
Az Okleveles 
Könyvvizsgálókat Képesítő 
Testület meghirdeti a 
2011. évi vizsganaptárt a 
könyvvizsgálói képzésben 
résztvevők számára.

Felhívás
A Könyvvizsgálói Köz fel-
ügyeleti Bizottság felhívást 
tesz közzé a szakértők 
határozott idejű (2011−2012. 
évekre szóló) jegyzékébe 
történő felvételre. 
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BESZÁMOL
az MKVK Komárom-Esztergom

Megyei Szervezete
A megyei szervezet a 2008 novembere óta eltelt időszakról számolt be
a kamara elnökségének szeptember 15-ei kibővített elnökségi ülésén.

■ A helyi szervezet bemutatása, a taglétszá-
mok alakulása

Megyei szervezetünk 1997-ben alakult meg, 
1998-tól Tatabányán bérel egy 30,8 m2 területű, 
két helyiségből álló irodát a Komárom-Esztergom 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében. 
Az irodahelyiség alkalmas a megyei elnöksé-
gi ülések megtartására, kiscsoportos szakmai 
nyelvoktatásra, igény szerint tagjaink minőség-
ellenőrzési vizsgálatának lebonyolítására, illetve 
a tagokkal kapcsolatos ügyintézésre.

A helyi szervezet a kamarai törvényben, az 
alapszabályban, valamint a szervezeti és működé-
si szabályzatban meghatározott feladatokat látja 
el. Főállású adminisztrátorunk Németh Márta, 
nagy segítséget nyújt tagjaink részére.

A megyei szervezet technikai felszereltsége 
folyamatosan bővült, számítógéppel, laptop-
pal, fénymásolóval és projektorral is rendelke-
zünk, melyek a jelenlegi feladatok ellátására 
alkalmasak.

Taglétszámunk 2010. augusztus 31-én 156 
fő, amelyből aktív kamarai könyvvizsgáló tag 
89 fő (57,05%), szüneteltető tag pedig 67 fő 
(42,95%). A helyi szervezetbe az elmúlt idő-
szakban 2 fő könyvvizsgáló lépett be, illetve 2 
fő adta le igazolványát. 

A megyéhez tartozó könyvvizsgáló társasá-
gok száma: 50.

A kamara küldöttgyűlésébe helyi szerveze-
tünk 3 főt delegált. Az MKVK állandó bizott-
ságainak munkájában is szerepet vállaltunk, egy 
fő az Oktatási Bizottság tagja.

A 2008. november 21-i beszámolónk óta a 
megyei elnökség 7 ülést tartott, melyeknek leg-
fontosabb témái az alábbiak voltak:

2009. II. 04–2009. évi pénzügyi és eredmény-
terv, 2009. I. féléves szakmai továbbképzési terv, 
2008. évi kötelező oktatási tapasztalatok, 2008. 
évi beszámoló a megyei kamara munkájáról.

2009. VII. 15 – Tájékoztatás a 2009. 06. 19-i 
kibővített országos elnökségi ülésről, 2009. II. 
félévi továbbképzési terv, 2009. I. félévi gazda-
sági adatok áttekintése, a „14 kérdés” megvita-
tása és döntés a tagság bevonásával.

2009. X. 16.−2010. évi tervezési szempon-
tok, a kamara működésével kapcsolatos ész-
revételek.

2009. XII. 08 −Tájékoztatás a 2009. 11. 20-i 
kibővített országos elnökségi ülésről, 2009. 12. 
12-i küldöttgyűlés napirendi pontjaihoz egy-
séges megyei álláspont kialakítása (2010. évi 
tervezési koncepció, tagdíjrendszer), 2009. évi 
gazdasági adatok áttekintése, szakmai tovább-
képzési tervek.

2010. I. 29.−Beszámoló a megyei szervezet 
2009. évi munkájáról, gazdálkodásáról, 2010. 
évi eredmény- és mérlegterv megvitatása.

2010. V. 07.−Régiós elnökségi ülés: tájékoz-
tatás a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 
munkájáról, terveiről (meghívottak: Fejér Me-
gyei Szervezet és Veszprém Megyei Szervezet 
elnökei, alelnökei)

2010. IX. 10.−A 2010. 09. 15-i Balatonalmá-
diban tartandó elnökségi ülés napirendi pont-
jaihoz egységes megyei álláspont kialakítása, 
2010. II. negyedéves gazdasági adatok áttekin-
tése, szakmai továbbképzési tervek, tájékozta-
tó az ad-hoc bizottsághoz leadott megyei vé-
leményezésről.

A megyei szervezet éves beszámoló taggyű-
lésére 2010. február 03-án került sor, amelyen 
az elnökség beszámolt a 2009. évi tevékeny-
ségről, a helyi szervezet gazdálkodásáról, az 
országos kamarai küldöttgyűlések eseményei-
ről, illetve elfogadásra került a 2010. évi ered-
mény- és mérlegterv. A taggyűlésen meghívott 
vendégünk dr. Lukács János elnök úr volt, aki 

(Folytatás az 4. oldalon.)
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■ A szakmai konferenciát Marin Toma, a CECCAR 
elnök nyitotta meg. 

Az első napon a következő előadások hang-
zottak el.

•Plenáris ülés vitaindító beszédekkel 
– téma „Számviteli szakma az új kultúráért” 
Előadók: Marin Toma, CECCAR-elnök, Robert 
Bunting, az IFAC elnöke, Olivier Boutellis, a Taft 
FEE főtitkára, Nenad Pacek elnök, Global Succes 
Advisors/Általános Üzletviteli Tanácsadók (Global 
Succes Advisors), Gilbert Gerard tanácstag (IASB), 
Gerald Russel elnök (ICAEW/ Könyvvizsgálók 
Intézete Anglia és Wales)

•1. sz. kerekasztal-megbeszélés: téma „A 
számviteli szakma és a közérdek: az előreveze-
tő út” (Moderátor: Martin Manuzi régionális 
igazgató (ICAEW Európa) Előadók: Bernard 
Kleiner igazgató (CNCC Nemzetközi Fejlesz-
tési Részleg, CNCC= Számviteli Szakemberek 
Társasága , Franciaország), phd. Adriana Tu-
dor professzor, Babes Bolyai Egyetem, Kolozs-
vár CECCAR Legfelsőbb Tanács tagja Camelia 
Horlaci partner E&Y Románia, Bill Bowman part-
ner KPMG Románia

•2. sz. kerekasztal-megbeszélés: téma „A 
számviteli szakma: egyetemesség és egyediség 
korunk megközelítésében” (Moderátor: William 
Nahum elnök Számviteli és Pénzügyi Tudomá-
nyok Akadémiája, Franciaország Előadók: Dean 
Westscott ACCA-alelnök, Paul Van Geyt IRE Bel-
gium, Jean Francois Pittes elnök, Fiducaire Lyon, 
Vasile Iuga PWC-partner, Románia

•3. sz. kerekasztal-megbeszélés: téma: 

„SME/SMP (Kisvállalkozások és azok szakmai 
szolgáltatói) – Mit hoz a jövő” (Moderátor: 
Robin Jarvis technikai tanácsadó IFAC SMP 
Bizottság, Előadók: Geoffrey Britton elnök − 
EFAA (European Federation of Accountantrs 
and Auditors), Stig Enevoldsen korábbi elnök 
EFRAG (European Financial Advisory Group) 
Paul Pacter tanácstag IASB, Florin Toma IFAC 
SMP tanácstag (Románia)

•4. sz. kerekasztal-megbeszélés: téma: 
„Professzionális szakemberek a számvitelben: 
− új megközelítés” Moderátor: Roger Tabor el-
nök, IFAC PAIB Bizottság (PAIB = Professional 
Accountants in Business) Előadók: Vincent Tophoff 
– senior technikai vezető IFAC, Cristina Maria 
Ivan pénzügyi igazgató EGIS Pharmecuticals 
Románia

•5. sz. kerekasztal-megbeszélés: téma: 
„A számviteli szakma és az adótanácsadói 
szolgáltatások” Moderátor: Stefano Marchese 
CNDCEC tanácstag, Olaszország Előadók: Vasile 
Raileanu CECCAR alelnök, Deila Catarama fő-
titkár IFA Románia (IFA = International Fiscal 
Association)

A fentiekben említett előadások közül jó né-
hánynak lényegi tartalma angol nyelven elekt-
ronikus formában is rendelkezésemre áll, me-
lyet az MKVK részére is átadtam.

Az előadásokon és a kerekasztal-beszélge-
téseken elhangzottak alapján a következőket 
említeném meg. 

•A konferencián képviselt különféle nem-
zetközi szervezetek és bizottságaik sokrétűsége 

és az előadóik által elmondottak érzékeltetik, 
hogy nemzetközi szinten komoly erőforráso-
kat fordítanak a számviteli szakma jövőbeni 
fejlődési irányzatainak a feltérképezésére, a 
nemzetközi szinten kompatibilis irányelvek 
kijelölésére.

•Az előadók közül többen hangsúlyozták, 
hogy a számviteli szakma hasznos eszköz le-
het a globális gazdasági válság kedvezőtlen ha-
tásainak mérséklésében a pénzügyi jelentések 
színvonalának további javítása révén.

•A konferencián ismertették az IASB pro-
jektjeit, amelyek célja az IFRS-sztenderdek to-
vábbfejlesztése (Főbb projektek 2010−2011. 
évekre: pénzügyi instrumentumok, bevételek 
elszámolása, lízing, biztosítások). 

•Nagy hangsúlyt kapott a kisvállalkozások-
ra adaptált IFRS-sztenderd ismertetése (IFRS 
for SMEs). A 2009 júliusában kibocsátott kb. 
230 oldalas kisvállalkozásokra adaptált IFRS-
standard jellemzői: mellőzi a kisvállalkozások 
szempontjából nem releváns IFRS-előírásokat, 
ahol IFRS-választási lehetőség van, ott azok 
közül a legegyszerűbbet tartalmazza, egysze-
rűsítések az értékelési elvekben, csökkenti a 
közzétételek terjedelmét, egyszerűsíti a tételek 
bemutatását. A konferencián elhangzottak sze-
rint eddig a világon 64 országban kezdték meg 
az adaptálást vagy fogadtak be tervet az adap-
tálásra. Az IASB irányítása alatt a kisvállalko-
zások IFRS-sztenderdjeiről oktatási anyagokat 
és workshop-rendezvényeket szerveznek 

•Az elhangzottak alapján fontosnak ítélik 
azt, hogy a számviteli szakma szolgáltatásai-
ba minél nagyobb mértékben integrálódjanak 
az adótanácsadói szolgáltatások is. 

D R .  L A K AT O S  P Á L 

az MKVK főváros i  e lnökségének tagja 

Úti jelentés a bejegyzett román számviteli
szakemberek kongresszusáról

A Bejegyzett Román Számviteli Szakemberek Testülete (CECCAR) 
2010. szeptember 3−4.-én Bukaresten A számviteli szakma új 
kultúrájáért címmel tartotta szakmai konferenciát. 

Minden tagunknak
békés, boldog karácsonyt
és sikeres új évet kívánunk!

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
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105. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határozat
■ Az elnökség elbírálta a fellebbezést. Ennek 
eredményeképpen 11 igen szavazattal ellensza-
vazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a fegyelmi 
bizottság FBH-133/2010. sorszámú határozatát 
helybenhagyta. 

106. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határozat
■ Az elnökség elbírálta a fellebbezést. Ennek 

eredményeképpen a fegyelmi bizottság FBH-
147/2010. sorszámú határozatát egyhangúlag 
megváltoztatta, és az eljárás alá vont kama-
rai tag könyvvizsgálót írásbeli megrovásban 
részesítette. 

107. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határozat
■ Az elnökség elbírálta a fellebbezést. Ennek 
eredményeképpen a felvételi bizottság FEB/0437-
2/2010. sorszámú határozatát egyhangúlag 
helybenhagyta. 

108. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határozat
■ Az elnökség elbírálta a fellebbezést. Ennek 

eredményeképpen 9 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás ellenében a felvételi 
bizottság FEB/0332-3/2010. sorszámú határo-
zatát helybenhagyta. 

109. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határozat
■ Az elnökség elbírálta a fellebbezést. Ennek 
eredményeképpen 10 igen szavazattal, ellensza-
vazat nélkül, 2 tartózkodás ellenében a felvételi 
bizottság FEB/0300-6/2010. sorszámú határo-
zatát helybenhagyta.
 

D R .  L U K Á C S  J Á N O S

az MKVK elnöke

110. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott módosításokkal 
egyhangúlag elfogadta a kamarai alapszabály 
előterjesztés szerinti módosítását, és azt a kama-
ra küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra azzal, 
hogy a kamarai törvény vonatkozó módosításai 
az egységes szerkezetű szabályzat szövegében 
átvezetésre kerülnek.

111. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
ra etikai szabályzatának előterjesztés szerinti 
módosítását, és azt a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra.

112. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel 
egyhangúlag elfogadta a kamara felvételi sza-
bályzatának és a szabályzat mellékletét képező 
„Könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékében törté-
nő felvételi kérelem” nyomtatványnak tervezett 
módosítását, és azt a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra azzal, hogy a kamarai 
törvény, valamint az alapszabály vonatkozó 
módosításai az egységes szerkezetű szabályzat 
szövegében átvezetésre kerülnek. 

113. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel 
egyhangúlag elfogadta a kamara mentori sza-
bályzatának és a szabályzat mellékletét képező 
mentori megállapodásnak tervezett módosítá-
sát, és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti 
elfogadásra azzal, hogy a kamarai törvény, va-

lamint az alapszabály vonatkozó módosításai 
az egységes szerkezetű szabályzat szövegében 
átvezetésre kerülnek. 

114. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott módosítással egy-
hangúlag elfogadta a kamara szakmai tovább-
képzési szabályzatának előterjesztés szerinti 
módosítását, és azt a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra.

115. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag jóvá-
hagyta a Kamara központjának 2011. évi üzem-
gazdasági tervét az alábbi főbb számokkal:
Mérlegfőösszeg: 1 069 684 e Ft
Mérleg szerinti eredmény: 5 724 e Ft
Az elnökség felkérte a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara elnökét, hogy a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara központjának 2011. évi üzemgazdasá-
gi tervét az elnökség képviseletében terjessze a 
kamara küldöttgyűlése elé elfogadásra.

116. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag jóváhagyta a kamarai struktúra és 
tagdíjrendszer alternatíváiról készített ad hoc bi-
zottsági jelentést és azt az elhangzott módosítá-
sokkal, az elnökségi előterjesztés mellékleteként 
a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

117. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
rai kötelező oktatás lebonyolításának 2011. évi 
elveire vonatkozó előterjesztést.

118. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
felhatalmazta a kamara elnökét a küldöttgyűlés 
összehívására, és az elhangzott módosításokkal 
egyhangúlag jóváhagyta a 2010. december 11. 
küldöttgyűlés javasolt napirendi pontjait.

119. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge egyhangúlag elfogadta a Magyar Könyvvizs-
gálói Almanach 2011. évben történő kiadását, 
egyúttal felkérte a főtitkári hivatalt a kiadás 
megszervezésére.

120. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge az elnökség 2011. I. félévi munkaprogram-
ját az elhangzott módosításokkal egyhangúlag 
jóváhagyta.

121. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta 
Madarasiné Szirmai Andrea és Lakatos Lász-
ló Péter pályázóknak az okleveles könyvvizs-
gálói képzés számvitel és elemzés modul vizs-
gáihoz kapcsolódó vizsgáztatói névjegyzékbe 
történő felvételét azzal, hogy a jóváhagyás a 
nemzetgazdasági miniszter egyetértésével vá-
lik hatályossá.

122. számú (2010. 11. 19.) elnökségi határo-
zat 
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei, illetve a Veszp-
rém megyei területi szervezetek tájékoztatását 
egyhangúlag tudomásul vette.

D R .  L U K Á C S  J Á N O S 

az MKVK elnöke

KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2010. NOVEMBER 19.)

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
(2010. NOVEMBER 19.)
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tájékoztatta a tagokat a Magyar Könyvvizsgá-
lói Kamara munkájáról, terveiről.

Szakmai rendezvények,
tagokkal való kapcsolattartás

A megyei kollégákkal a kapcsolattartás e-mail 
levelező rendszer segítségével történik. Minden 
tagunk rendelkezik internetelérhetőséggel. A 
kamara honlapján folyamatosan megjelentet-
jük kreditpontos rendezvényeinket.

A szakmai továbbképzési tervünk kialakításánál 
fő szempont volt, hogy megyén belül igyekez-
zünk minél több színvonalas előadást szervezni, 
mellyel a törvény által előírt kreditpontok min-
denki által megszerezhetők. A szakmai progra-
mok a tagok részére ingyenesek.

A meghívott előadók általában hozzájárul-
nak ahhoz, hogy előadásuk anyagát elküldjük 
a megyei kollégáknak, mely segítséget nyújt 
munkájuk során.

Komárom-Esztergom megyében 42 fő költ-
ségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgá-
ló van – számukra tatabányai helyszínnel biz-
tosítottuk, illetve 2010-ben várhatóan október 
hónapban biztosítani fogjuk a speciális minő-
sítésű továbbképzést.

A megyei szervezet 2009-ben 15, 2010. ok-
tóberig pedig 11 szakmai továbbképzést szer-
vezett aktuális szakmai témákban.

Rendezvényeinkre meghívjuk a szomszédos 
megyék könyvvizsgálóit is, illetve „nyitottunk” 
a gazdasági szakemberek felé. Az adózási témá-
jú előadásokat az általunk könyvvizsgált cégek 
főkönyvelői, könyvelői részére is meghirdetjük 
térítéses formában.

Az előadásokon részt vevők alakulása (lsd. 
1. táblázat)

A helyi szervezet jó együttműködést épített ki 
az MKVK Oktatási Központ Kft.-vel. 2010-ben 
6 alkalommal kerül sor mérlegképes kötelező 
továbbképzés lebonyolítására a megyénkben. 
A kollégák számára folyamatosan értékesítjük 
a kft.-nél kiadott és forgalmazott szakkönyve-
ket, szoftvereket.

2006-ban megalakult a megyei Könyvvizsgá-
lói Klub, amely – a nyári hónapok kivételével 
– minden hónap első szerda délutánján tartja 
összejöveteleit. A klubfoglalkozások lehetősé-
get biztosítanak arra, hogy a megyei tagok-
kal az elnökségi ülések napirendjeit előzetesen 
egyeztessük, illetve tájékoztatást nyújtsunk a 
küldöttgyűléseken történtekről, országos kon-
ferencián elhangzottakról. 2009-től előre meg-
hirdetett témákkal várjuk a kollégákat, néhány 
alkalommal meghívott vendégünk biztosít kon-
zultációs lehetőséget.

Az elmúlt években a megyei szervezet külföl-
di utazás lebonyolításában is szerepet vállalt. A 
kollégák jártak Rómában, Londonban, Athén-
ban, Párizsban és Amszterdamban is. 2010. 
szeptember végén Szentpétervár és környéke 
az úti cél. Belföldi kirándulást is szerveztünk, 
2009-ben Fertőrákoson, míg 2010 nyarán Szig-
ligeten voltunk. 

Könyvvizsgálói adatszolgáltatás,
minőség-ellenőrzés

A helyi szervezetünkhöz tartozó könyvvizsgálók 
– ügyintézőnk segítségével – határidőre tudták 
teljesíteni az elektronikus adatszolgáltatást. A 
2009. évről 37 egyéni vállalkozás és 49 könyv-
vizsgáló társaság adott le adatszolgáltatást.

A 2009. évi adatszolgáltatás alapján a Komá-
rom-Esztergom megyéhez tartozó könyvvizsgá-
lók 59,46%-a (1–10 db) közötti könyvvizsgálói 
jelentést, 32,43%-a pedig (11−20 db) jelentést 
bocsátott ki a 2009. évről (lsd. a 2. táblázat).

2010-ben 8 fő teljes körű minőség-ellenőrzésre 
kijelölt a megyénkből (lsd. a 3. táblázat). 

A helyi szervezet gazdálkodása

Gazdálkodásunkat a kamara küldöttgyűlése által 
meghatározott feltételek között a helyi elnökség 
által kidolgozott és a taggyűlés által elfogadott 
mérleg-eredményterv szerint végezzük.

A megyei elnökség döntése értelmében a me-
gyei szervezetünk nem törekszik vállalkozási 
bevétel realizálására. Bevételeink döntő hánya-
dát az alapszabály szerint a helyi szervezetet 
megillető tagdíj és hozzájárulási díj képezi. Ki-
adásaink legjelentősebb tételei a szakmai ren-
dezvények költségei, az előadótermek bérleti 
díja, illetve az adminisztratív munkatárs sze-
mélyi jellegű ráfordításai. 

Összességében a Komárom-Esztergom Me-
gyei Szervezet gazdálkodása kiegyensúlyozott, 
a rendelkezésre álló pénzeszköz, illetve a köz-
ponti finanszírozás igénybevételével hosszabb 
távon is megfelelő anyagi alapot nyújt a helyi 
szervezet feladatainak ellátásához.

Összegzés

A kamara helyi szervezetének elnöksége úgy 
ítéli meg, hogy a kamarai törvényben, az alap-
szabályban és a szervezeti és működési sza-
bályzatban meghatározott helyi szervezetekre 
előírt feladatok ellátásához szükséges személyi 
és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak és meg-
felelően működnek.

Az országos kamarai munkát igyekszünk ja-
vaslatainkkal, véleményünkkel segíteni. 

A megyei honlap kialakítása folyamatban 
van – a helyi szintű kamarai tájékoztatást igyek-
szünk teljesebbé tenni.

Szeretnénk erősíteni a régión belüli kapcso-
lattartást a „régiós elnökségi ülések” további 
szervezésével.

A célkitűzéseink között kiemelt szerepet ka-
pott a könyvvizsgálói munka minőségének ja-
vítása, melyhez e témában minél több szakmai 
előadás tartásával igyekszik helyi szervezetünk 
hozzájárulni.

B A R A N YA I  M A G D O L N A

az MKVK Komárom-Esztergom Megyei

Szer vezetének e lnöke

3. táblázat
A megyei könyvvizsgálók minőség-ellenőrzéseinek eredménye

MEGNEVEZÉS 2005 2006 2007 2008 2009

Megfelelt 14 16 8 10 9

Megfelelt, de további fejlődés szükséges 3 6 3 3 3

Nem felelt meg 0 1 1 0 3

Összesen 17 23 12 13 15

2. táblázat
A megyei adatok alakulása

MEGNEVEZÉS 2007. ÉVI 2008. ÉVI  2009. ÉVI
 ADATOK ADATOK  ADATOK

Kibocsátott jelentések száma (db) 1 313  1 166  1 108 

Könyvvizsgálói árbevétel (e Ft) 547 756  531 297  506 320 

Átlagos árbevétel (e Ft/db) 417  456  457 

Egyéni vállalkozók átlagos árbevétele (e Ft/db) 306  345  334 

Könyvvizsgáló társaságok átlagos árbevétele (e Ft/db) 490  517  524

1. táblázat
IDŐSZAK ÖSSZES HELYI SZERVEZET MÁS MEGYEI KÜLSŐS GAZDASÁGI
 RÉSZTVEVŐ KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖNYVVIZSGÁLÓK SZAKEMBEREK

2008. év 922 fő 686 fő 236 fő −

2009. év 1 061 fő 751 fő 98 fő 212 fő

2010. 08. 31-ig 538 fő 483 fő 39 fő 16 fő

Beszámol az MKVK Komárom-
Esztergom Megyei Szervezete
(Folytatás az 1. oldalról.)
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Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület 
(OKKT) közleménye

VIZSGANAPTÁR 2011. év
az okleveles könyvvizsgálói képzési programban résztvevők számára

TÁRGY I. FÉLÉV  II. FÉLÉV 
 VIZSGA VIZSGA  VIZSGA VIZSGA 
Jog szóbeli január 10–13. április 4–7. szeptember 5–8. november 7–10.
Jelentkezési határidő: december 12. március 6. augusztus 6. október 9.
Adózási ismeretek    

írásbeli február 17. június 9.   október 20.
szóbeli  febr.28–márc.3. június 20–23.  okt. 31.–nov.3.

Jelentkezési határidő: január 19. május 10.  szeptember 21.
Szervezet és vezetés
(régi vizsgaszabályzat)    

írásbeli márc. 31. szeptember 1. november 10.
szóbeli  április 11–14.  szeptember 12–15. november 21–24.

Jelentkezési határidő:  március 2. augusztus 3. október 12.
Szervezési és vezetési ismeretek
(új vizsgaszabályzat)    

szóbeli  április 11–14.  szeptember 12–15. november 21–24.
Jelentkezési határidő:  március 2. augusztus 3. október 12.
Közgazdaságtan
és pénzügyek (Pénzügy)    

írásbeli január 27. június 17.  október 6.
szóbeli február 14–17. június 27–30.  október 17–20.

Jelentkezési határidő: december 29. május 18.  szeptember 7.
Számvitel és elemzés    

írásbeli február 24. június 2. szeptember 6. november 24.
szóbeli március 7–10. június 14–16. szeptember 19–22. december 5–8.

Jelentkezési határidő: január 26. május 4. augusztus 7. október 26.
Számvitel-szervezés
(régi vizsgaszabályzat)    

írásbeli január 20. április 21. szeptember 15. november 16.
szóbeli február 7–10. május 2–5. szeptember 26–29. nov. 28.–dec.1.

Jelentkezési határidő: december 22. március 23. augusztus 16. október 17.
Számvitel-szervezés
(új vizsgaszabályzat)    

írásbeli január 20. április 21. szeptember 15. november 16.
Jelentkezési határidő: december 22. március 23. augusztus 16. október 17.
Könyvvizsgálat és ellenőrzés    

írásbeli  június 16.   december 1.
szóbeli  június 27–30.  december 12–15.

Jelentkezési határidő:  május 17.  november 2.

■ Az OKKT az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően meghirdeti 
a 2011. évi vizsganaptárt a könyvvizsgálói képzésben részt vevők szá-
mára. A szóbeli vizsgák – meghirdetett időtartamokon belüli – pontos 
időpontja később kerül meghatározásra. A hatályos szakképzési és vizs-
gaszabályzat szerint vizsgázó hallgatók a Számvitel és elemzés, illetve a 
Könyvvizsgálat és ellenőrzés tárgyak mindegyik részmoduljára bejelent-
kezhetnek 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 ezen 2011-es vizsganaptár alapján megszervezett vizsgákon vesznek 

részt. Számukra természetesen a régi tematika szerint készülnek a vizs-
gakérdések, illetve a vizsgafeladatok.

A hatályos szakképzési és vizsgaszabályzat 94. pontja alapján tájé-
koztatjuk az okleveles könyvvizsgálói képzési programban résztvevő-
ket, hogy az írásbeli vizsgákon számológép használható (kivéve a bár-
milyen programozásra és/vagy szöveg tárolására alkalmas számológé-
pek), azonban mobiltelefon csak kikapcsolt állapotban lehet (és csak a 
vizsgázó táskájában). 

 Budapest, 2010. november 
D R .  A D O R J Á N  C S A B A ,

az OKKT e lnöke
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■ Tekintettel arra, hogy a szakértői név-
jegyzékben szereplők megbízatása 2010 
végével lejár, a Könyvvizsgálói Közfelügye-
leti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 
kamarai törvény) 193. §-ának (2) és (5) 
bekezdése alapján felhívást tesz közzé a 
Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 
által igénybe vehető szakértők határozott 
idejű (2011–2012. évekre szóló) jegyzéké-
be történő felvételre. 

A kiválasztott szakértők felkerülnek a bizott-
ság 2011–2012. évekre szóló szakértői listájára. 
A bizottság a szakértő iskolai végzettségének, 
szakmai gyakorlatának figyelembevételével fogja 
kiválasztani a listáról azt a szakértőt, aki a leg-
megfelelőbben tudja segíteni a bizottság mun-
káját az aktuális közfelügyeleti feladat végrehaj-
tásában. A határozott idejű és a feladat elvég-
zésére szóló megbízási szerződés megkötésére 
a kamarai törvény 193. §-ának (5) bekezdése 
alapján ezután kerülhet sor. Azok a szakértők 
tehát, akik a kiválasztást követően felkerülnek 
a szakértői listára, eseti jelleggel segítik majd a 
bizottság munkáját. 

A kamarai törvény 193. §-ának (2) bekez-
désének felhatalmazása alapján a bizottság a 
következő − a kamarai törvény 189. §-ában 
foglalt − feladatok vizsgálatához és értéke-
léséhez vehet igénybe szakértőt: 

a) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése, 
a kamarai nyilvántartások vezetése,

b) a magyar nemzeti könyvvizsgálati standar-
dok, a kamara etikai szabályzata, valamint a 
belső minőség-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti 
standardok kialakítása, elfogadása,

c) a szakmai továbbképzési rendszer és a mi-
nőségbiztosítási rendszer működése,

d) a fegyelmi eljárások, valamint
e) a más államok illetékes hatóságaival foly-

tatott együttműködés.

Jelentkezhet az a természetes személy, 
aki

a)  büntetlen előéletű,
b)  nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy 

kizáró gondnokság alatt,
c)  felsőfokú szakirányú végzettséggel, vala-

mint
d)  számviteli, pénzügyi, ellenőrzési területen 

szerzett gyakorlattal rendelkezik,
e)  megfelel a függetlenségi követelmények-

nek, és
f)  vállalja a kamarai törvényben a bizottság ré-

szére előírt feladatok ellátásában való köz-
reműködést.

A jelentkezőnek a következő függetlenségi 
követelményeknek kell megfelelnie:
a)  a listán szereplés időtartama alatt és a listára 

kerülést megelőző 1 évben sem állt olyan ka-
marai tagsági jogviszonyban, amely alapján 
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység gyakorolható, 

b)  a listán szereplés időtartama alatt nem ren-
delkezik és a listára kerülést megelőző 1 év-
ben sem rendelkezett szavazati joggal könyv-
vizsgáló cégben,

c)  a listán szereplés időtartama alatt nem tagja 
és a listára kerülést megelőző 1 évben sem 
volt tagja a könyvvizsgáló cég legfőbb irányí-
tó (vezető) szervének,

d)   a listán szereplés időtartama alatt nem vesz 
részt, és a listára kerülést megelőző 1 év-
ben sem vett részt könyvvizsgáló cég tevé-
kenységében

e)  az a)–d) pontokban részletezett feltételek-
nek a jelentkező közeli hozzátartozójára is 
teljesülniük kell.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
a)  a jelentkező személyes adatait (név, cím, szü-

letési hely, idő, anyja neve), elérhetőségét,
b)  a jelentkező legmagasabb iskolai, illetve szak-

mai végzettségét,
c)  az ismert idegen nyelveket,
d)  a kamarai törvényben a bizottság részére meg-

határozott, és a felhívásban szereplő feladatok 
vállalásáról szóló nyilatkozatot, továbbá

e)  a függetlenségi feltételeknek való megfelelés-
ről szóló nyilatkozatot.

A jelentkezéshez mellékelni kell:

a)  a legmagasabb iskolai, illetve szakmai végzett-
séget igazoló dokumentumok másolatát, 

b)  az idegen nyelv ismeretét igazoló do ku-
men tum(ok) másolatát (amennyiben van 
ilyen),

c)  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt, valamint

d)  részletes szakmai önéletrajzot.

A jelentkezésben megtévesztő vagy valótlan 
adatok közlése a jelentkezésből történő kizá-
rást eredményezi.

A felhívásban előírt dokumentumok tekinte-
tében hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kéz-
hezvételétől számított 5 napig van lehetőség.

A szakértői feladatok végrehajtása a bizott-
ság felügyelete és megbízása alapján, a feladat 
díjazása bizottsági határozat alapján, a határo-
zott idejű megbízási szerződésben rögzítettek 
szerint történik.

A szakértői listára felvételt nyert személyt 
titoktartási kötelezettség terheli a feladatainak 
ellátása során, azzal összefüggésben tudomására 
jutott minősített adatok, hivatásbeli titkok, és 
üzleti titkok tekintetében, amely kötelezettséget 
titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalja. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 
2011. január 10.

A jelentkezéseket a bizottság elbírálja, ezt 
követően a döntésről 2011. február 15-ig a je-
lentkezők levélben kapnak értesítést.

A jelentkezést postai úton, ajánlott küldemény-
ként a következő címre kell megküldeni:

Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 
Titkársága (1369 Budapest, Pf.: 481.)

A felhívásról felvilágosítás kérhető: a Könyv-
vizsgálói Közfelügyeleti Bizottság titkárságá-
nak munkatársaitól a 06-1-795-1570-es tele-
fonszámon.

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 

Felhívás
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I. Január 28. (péntek)

1.  Előterjesztés a kamara 2011. évi szakmai 
feladatairól 

       Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alel-
nök

2.  Előterjesztés a XIX. Országos Könyvvizsgá-
lói Konferencia címére, a szekciók témáira, 
a szekciók vezetőire 

       Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alel-
nök

3.  Előterjesztés a 2011. évi kamarai önkor-
mányzati választások előkészítéséről és 
ütemezéséről

       Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök
4.  Beszámoló két megyei területi szervezet 

munkájáról 
      Előterjesztők: Agócsné Keresztényi Ágnes, a 

Csongrád Megyei Területi Szervezet el-
nöke

     Vágvölgyi László, a Fejér Megyei Területi 
Szervezet elnöke

II. Március 4. (péntek)

1.  Előterjesztés a 2011. évi kötelező adatszol-
gáltatásról 

       Előterjesztő: Bősze András főtitkár
2.  A minőség-ellenőrzési bizottság jelentése a 

2010. évi minőség-ellenőrzésekről
       Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-

ellenőrzési bizottság elnöke
3.  Tájékoztató a 2010. évi kötelező szakmai 

továbbképzések tapasztalatairól 
       Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alel-

nök
4.  Tájékoztató az okleveles könyvvizsgálói 

képzés tananyagainak és vizsgakérdéseinek 
helyzetéről

       Előterjesztő: dr. Adorján Csaba, az OKKT 
elnöke

5.  Az önkormányzatok, költségvetési szervek 
könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzéséhez 
kidolgozott kérdőív megvitatása és elfoga-
dása

       Előterjesztő: dr. Printz János, a költségve-
tési tagozat elnöke

6.  Előterjesztés a XIX. Országos Könyvvizs-
gálói Konferencia helyszínéről, díjazásról 
és költségtérítésről

       Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alel-
nök

7.  Beszámoló két megyei területi szervezet 
munkájáról 

     Előterjesztők: Molnár István, a Vas Megyei 
Területi Szervezet elnöke

     Földesi Emma, a Hajdú-Bihar Megyei Te-
rületi Szervezet elnöke

III. Április 16. (szombat)
a területi szervezetek elnökeivel

kibővített elnökségi ülés

1.  A május 14-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 2010. évi tevékenységé-
ről

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

3.  A kamara 2010. évi számviteli beszámoló-
ja

       Előterjesztő: Bősze András főtitkár
4.  A Kamara és a területi szervezetek tervével 

kiegészített, összesített 2011. évi üzemgaz-
dasági terv

       Előterjesztő: Bősze András főtitkár
5.  Minőség-ellenőrzési Módszertani Kézikönyv 

módosítása
       Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-

ellenőrzési bizottság elnöke
6.  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

7.  A Minőség-ellenőrzési Bizottság Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítása

       Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-
ellenőrzési bizottság elnöke

8.  Tájékoztató az Oktatási Központ Kft. 2010. 
évi gazdálkodásáról és a 2011. évi célkitű-
zéseiről 

       Előterjesztő: dr. Böőr Katalin ügyvezető

9.  Tájékoztató az Alkusz Kft. 2010. évi gaz-
dálkodásáról és a 2011. évi célkitűzéseiről 

       Előterjesztő: Lévai Sándor ügyvezető

IV. Küldöttgyűlés május 14. (szombat)

V. Június 22−23. (csütörtök−péntek)
kihelyezett, kibővített elnökségi

ülés Tatán

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

       Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök
2.  Tájékoztató a kamara 2011. I. negyedéves 

gazdálkodásról 
       Előterjesztő: Bősze András főtitkár
3.  Előterjesztés a 2011. évi kötelező szakmai 

továbbképzések lebonyolításáról 
       Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alel-

nök
4.  Tájékoztató az MKVK nemzetközi tevé-

kenységéről 
       Előterjesztő: dr. Eperjesi Ferenc nemzetkö-

zi alelnök
5.  Bizottsági elnökök beszámolója
 Előterjesztők: bizottsági elnökök
6.  Tagozatok vezetőinek beszámolója
 Előterjesztők: tagozatok elnökei
7.  Tájékoztató az OKKT munkájáról
  Előterjesztők: Dr. Adorján Csaba, az OKKT 

elnöke
8.  Tájékoztató az Almanach kiadásáról
       Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök
9.  Az elnökség 2011. II. félévi munkaprogram-

ja
       Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

Megjegyzés

Valamennyi ülésen napirendi pontként szerepelnek 
még a fellebbezési ügyek, (szükség esetén írásbeli 
szavazás lehetséges), valamint aktuális tájékozta-
tók a kamara érdekkörébe tartozó eseményekről és 
a jogalkotói munkáról.

Budapest, 2010. november 19.

DR.  L U K Á C S  J Á N O S 

az MKVK elnöke

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI 
KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

2011. I. FÉLÉVI MUNKAPROGRAMJA
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását 
és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány 

januárban induló tanfolyamain:

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

igény szerint a helyi szervezeteknél is.

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

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

Angol kezdő – normál (1. szint) 
2011. 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
2011. január 11-től

Kedd, csütörtök 

9.00–11.30 /17.00–19.25 (heti 2x3 

óra)

Angol középhaladó szakmai – intenzív
2011. január 10–14. és 2011. január 

24–28.

9.00–14.00 (napi 6x45 perc) 

●

Angol középhaladó és kezdő – normál
folyamatosan lehet becsatlakozni már 

meglévő csoportjainkba

hétfő, szerda 8.30–11.00 (középhaladó)

kedd, csütörtök 17.00–19.25 (kezdő)

(heti 2x3 óra)

Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!
Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket!

Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a kihelyezett tanfolyam szervezését.
Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4−6 fő

NYELVTANFOLYAMOK – 2011. JANUÁR

 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE
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