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A j á n ló
Küldöttgyűlési 
határozatok
A december 11-ei küldöttgyűlés 
határozatott a kamarai szabályzatok 
módosításáról és az idei üzem-
gazdasági terv elfogadásáról.

Összefoglaló a kamara 
szabályzatainak 
módosításáról
Ismertetjük a küldöttgyűlés által 
módosított alapszabály, etikai, 
felvételi, mentori, továbbképzési 
és életműdíj-szabályzat 
fontosabb változásait.

Beszámol az MKVK 
Veszprém Megyei 
Szervezete
Az MKVK Veszprém Megyei 
Szervezete a kamara elnökségének 
beszámolt működéséről, 
munkájáról, a szakmai 
továbbképzés programjáról.

Nyelvtanfolyam − 
február
A Rieb Alapítvány továbbra is 
lehetőséget biztosít tagjainak a 
nyelvtanulásra, angol, német, 
francia, olasz, spanyol nyelven, 
különböző szinteken.
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n A minőség-ellenőrzési bizottság (a to-
vábbiakban: bizottság) – tekintettel a bi-
zottság szervezeti és működési szabály-
zata IV. fejezetére – a kamarai tag könyv-
vizsgálók, könyvvizsgáló cégek 2010. évi 
adatszolgáltatása alapján elkészítette a 
2009. évi adatok statisztikai elemzését, mely-
nek szerkesztett változatát ismertetjük.

A feldolgozáskor a 2009. évről szolgáltatott 
adatok, bázisként pedig az előző évben kiadott 
jelentések adatai szerepelnek. 

A bizottság a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, 
a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizs-
gálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 
(továbbiakban: Kkt.) 3. § (1) bekezdése értelmében 
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenység teljes körére terjesztette ki az 
adatszolgáltatást.

Az adatszolgáltatás az éves, egyszerűsített 
éves beszámolók, az összevont (konszolidált) 
éves beszámolók és az átalakulásokra vonatkozó 
könyvvizsgálatok jelentésszámára, díjbevételére 
és a munkaórák számára is kiterjedt.

Az éves adatszolgáltatás teljesítése 
és beküldési határidejének teljesítése

Az éves adatszolgáltatási kötelezettség rendjének, 
határidejének, valamint az ellenőrzés módjának 
kialakítása az alapszabály 291. pontja értelmében 
az elnökség hatásköre. Az éves adatszolgáltatás 
teljesítési határideje: folyó év június hó 10.

Az elkészített statisztikák szerint, az adatszol-
gáltatásra kötelezett könyvvizsgálók 98 százaléka 
teljesít az alapszabályban előírtak szerint.

Azokat a könyvvizsgálókat, akik az előírt 
határidőre nem tesznek eleget adatszolgáltatá-
si kötelezettségüknek, a kamara felszólítja mu-
lasztásuk pótlására.

Egyéni kamarai tag könyvvizsgálók
adatszolgáltatása

1. Az egyéni könyvvizsgálók megoszlása 
az éves, egyszerűsített éves beszámolóra 
kibocsátott könyvvizsgálói jelentések szá-
ma alapján:      

1. táblázat

Az egyéni könyvvizsgálók megoszlása 
a könyvvizsgálói jelentések száma 

alapján
Átlagos je- Aláíró Kibocsá- Jelentés-
lentésszám könyv- tott jelen- szám
sáv megne- vizsgáló tésszám átlag
vezése (db) száma (fő) (db) (db)
0 53 0 0
1–5 540 1 598 3
6–10 324 2 541 8
11–20 283 4 138 15
21–50  144 4 195 29
51–100 13 855 66
Összesen: 1357 13 327 10
Megjegyzés: Az adatok összevont (konszolidált) beszámolók nélkül értendők

Az egyéni könyvvizsgálók által éves, egyszerűsített 
éves beszámolóra kiadott könyvvizsgálói jelentések 
száma: 13 327 db, az előző évben ugyanez az adat 
13 882 db (lásd 1. táblázat).

A csökkenés mértéke 555 db, azaz 4,0 százalék, 
ami nem tekinthető jelentős mértékűnek.

Egy egyéni vállalkozó könyvvizsgálóra átla-
gosan 10 db jelentés kibocsátása jutott 2009. 
évben (2008-ben 9 db). A növekedés mértéke 
itt sem mondható jelentősnek, 11 százalékos 
mértékű.

2009. évre 53 fő nem bocsátott ki könyvvizs-
gálói jelentést (előző évben 193 fő).

Az egyéni aláíró könyvvizsgálók közül 13 
könyvvizsgáló átlagosan 66 jelentést adott ki. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Statisztikai 
elemzés

a 2010. évi minőség-ellenőrzési adatszolgáltatás 
értékeléséből levonható tapasztalatokról, 

információkról
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Az előző évben 18 egyéni aláíró könyvvizsgáló 
átlagosan 64 jelentést adott ki.

2. A közérdeklődésre számot tartó és speci-
ális gazdálkodók részére készített jelentések 
összetétele a gazdálkodói típusok szerint

2. táblázat

Közérdeklődésre számot tartó és speciális 
gazdálkodók részére készített jelentések 

összetétele
Megnevezés Aláíró Kibocsá- Kibocsátott
 könyvvizs- tott jelen- jelentésszám-
 gáló szá- tésszám ból tőzsdén
 ma (db) (db) jegyzett (db)
Nem speciális 
és tőzsdén jegyzett 0 0 0
Hitelintézet 16 35 4
Pénzügyi vállalkozás 22 34 0
Befektetési alapkezelő 1 1 0
Pénztár 9 18 0
Biztosító társaság 0 0 0
Befektetési alap, 
kockázati tőkealap 4 13 0
Befektetési vállalkozás 4 5 0
Önkormányzat/Költség- 
vetési intézmény 108 439 0
Összesen: N/É 545 4
Megjegyzés: N/É, mert egy könyvvizsgáló több közérdeklődésre számot tar-
tó és speciális gazdálkodó részére is kiadhat jelentést.

A közérdeklődésre számot tartó és speciális 
gazdálkodók részére készített jelentések száma 
2009. évben 545 db (előző évben 493 db). A 
növekedés mértéke: 52 db, azaz 10,5 százalék  
(lásd 2. táblázat).

A kibocsátott jelentések gazdálkodói típusok 
szerinti megoszlása

Nem speciális gazdálkodó részére:  12 816  db
Speciális gazdálkodó részére: 545  db
Összesen: 13 361 db
Ebből konszolidáció: 34  db
Éves/egyszerűsített éves beszámoló:  13 327  db

3. Egyéni könyvvizsgálók díjbevétele
Ennél az adatszolgáltatásnál az éves szerződés 
szerinti nettó díjbevétel alatt a 2009. üzleti évi 
beszámolók könyvvizsgálatára szóló szerződések-
ben foglalt éves díj nettó összegét értjük, függetlenül 
a számlázás időpontjától. Egyszerűsített vállal-
kozói adót szerint adózó (evás) vállalkozónál 
az áfa nélküli összeget.

3. táblázat

Az éves, egyszerűsített éves beszámolókra 
kiadott jelentések átlagos könyvvizsgálati 
díjainak sávonkénti megoszlása és a sávba 

tartozó könyvvizsgálók által kibocsátott
jelentések száma

Átlagos díjbevételi Aláíró könyv- Kibocsátott
sáv megnevezése vizsgáló jelentésszám
(E Ft) száma (fő) (db)
0 53 0
1–100  18 48
100–200 221 2 523
201–300 344 3 855
301–500 410 4 684
501–1000 238 1 916
1001–2000 56 240
2001–3000 11 30
3001 – 6 31
Összesen: 1 357 13 327
Példaként véve: 18 aláíró könyvvizsgáló 48 db jelentést adott ki, amely átla-
gos díjbevétele 1 és 100 ezer forint közé esik.

Az egyéni könyvvizsgálók közül a legtöbb je-
lentést 4684 db-ot a 301−500 ezer forintos díj-
bevételi sávban adták ki, ugyanebben a sávban 
az aláíró könyvvizsgálók létszáma is a legma-
gasabb, 410 fő. Az összes kiadott jelentés 83,36 
százaléka esik az 500 000 forint éves díjbevétel 
alá (lásd 3. táblázat).

Az egyéni könyvvizsgálók könyvvizsgálati te-
vékenységből származó összes díjbevétele 4,3 
százalékkal csökkent az előző évihez viszonyít-
va (lásd 4. táblázat).

Jelentősen csökkent a beszámolók könyv-

vizsgálatából származó bevétellel nem rendel-
kező kamarai tag könyvvizsgálók száma 193 
főről 53 főre. Ez a 140 fős létszámcsökkenés 
fő okai a válság és a megemelt 100 000 forint 
feletti könyvvizsgálati határ miatt az egyéni 
könyvvizsgáló tagok piacról történő kiszoru-
lása, amely következtében a munkával nem 
rendelkező tagok státuszt változtatnak (aktív 
státuszból átlépnek szüneteltető státuszba), 
kilépnek, sikeresen munkát szereznek, illetve 
cégekhez csatlakoznak.

Az adatok további elemzéséből megállapítha-
tó, hogy 165 fővel csökkent azon egyéni könyv-
vizsgálók száma, akiknek átlagos díjbevétele 5 
millió forint alatt van. Az 5 millió forint fölötti 
átlagos díjbevétel sávokba 10 fővel kevesebben 
kerültek a 2009. évben.

Összességében elmondható, hogy 2008. év-
ről 2009. évre átlagosan 4,3 százalékkal csök-
kent a könyvvizsgálatból származó díjbevétel 
az egyéni könyvvizsgálók körében, legnagyobb 
mértékben – 6,6 százalékkal – az 5–10 millió 
forint közötti sávban.

2009. évben az egyéni könyvvizsgálók egy 
jelentésre jutó könyvvizsgálói díjbevétel átlaga 
361 ezer forint. Az összevont (konszolidált) je-
lentésre jutó díjbevétel átlaga: 312 ezer forint. 
Az átalakulásra kiadott jelentésre jutó átlagos 
díjbevétel: 189 ezer forint. A pénznemváltásra 
kiadott jelentésekre jutó átlagos díjbevétel pe-
dig: 165 ezer forint.

Társas vállalkozások 
adatszolgáltatása 

1. A könyvvizsgáló cégek megoszlása éves, 
egyszerűsített éves beszámolóra kiadott jelen-
tések száma alapján (Big4 is benne van)

5. táblázat

A könyvvizsgáló cégek megoszlása éves
(Big4 is benne van)

Átlagos jelen- Könyv- Kibocsátott Jelentés-
tésszám sáv vizsgáló jelentés- szám
megnevezése cégek szám átlag
(db) (db) (db)  (db)
0 17 0 0
1–5  455 1 379 3
6–10  397 3 130 8
11–20  442 6 584 15
21–50  420 12 703 30
51–100  57 3 725 65
101– 24 5 912 246
Összesen: 1 812 33 433 18
Megjegyzés: Az adatok összevont (konszolidált) beszámolók nélkül értendők

A könyvvizsgáló cégek által éves, egyszerűsí-
tett éves beszámolóra kiadott jelentések száma: 
33 433 db volt (lásd 5. táblázat). Az előző évben 

(Folytatás az 1. oldalról.)

4. táblázat

A 2008. és 2009. évben éves, egyszerűsített éves beszámolókra kiadott jelentések átlagos
könyvvizsgálati díjainak sávonkénti megoszlása 

Átlagos 2008. év 2009. év  Bevételek
díjbevétel sáv Aláíró Könyv- Könyv- Aláíró Könyv- Könyv- változása
megnevezése könyv- vizsgá- vizsgá- könyv- vizsgálat vizsgálat 2009/
(E Ft) vizsgáló lat díj- átlagos viszgáló díjbevétele átlagos 2008
 száma bevétel díjbev. száma (E Ft) díjbevétele (%)
 (fő) (E Ft) (E Ft) (fő)  (E Ft) 
0 193 – – 53 – – –
1–1000 292 165 052 565 287 160 443 559 97,2
1001–5000 728 1 929 161 2 650 708 1 866 090 2 636 96,7
5001–10 000 222 1 520 932 6 851 207 1 419 594 6 858 93,4
10 001 – 97 1 406 738 14 502 102 1 358 826 13 322 96,6
Összesen: 1532 5 021 883 3 278 1357 4 804 953 3 541 95,7
Megjegyzés: A 2009. évi adatszolgáltatásból készült statisztikai elemzés 2008. évi számai az elemzés után beadott javított adatszolgáltatások miatt térnek el. (Folytatás a 4. oldalon.)
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12/2010. (12. 11.) Kgy. számú határozat

n A küldöttgyűlés 62 igen, 14 nem szavazattal, 
6 tartózkodás mellett, a megvitatott és elfoga-
dott módosítással elfogadta a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara alapszabályának előterjesztés 
szerinti módosítását. 

13/2010. (12. 11.) Kgy. számú határozat

n A küldöttgyűlés 71 igen, 3 nem szavazattal, 4 
tartózkodás mellett, a megvitatott és elfogadott 
módosításokkal elfogadta a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara etikai szabályzatának előterjesztés 
szerinti módosítását.

14/2010. (12. 11.) Kgy. számú határozat

n A küldöttgyűlés a megtárgyalt és elfogadott 
módosítással egyhangúlag elfogadta a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzatának 
előterjesztés szerinti módosítását.

15/2010. (12. 11.) Kgy. számú határozat

n A küldöttgyűlés 76 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett, a megvitatott és elfogadott 
módosításokkal elfogadta a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara mentori szabályzatának elő-
terjesztés szerinti módosítását.

16/2010. (12. 11.) Kgy. számú határozat

n A küldöttgyűlés 76 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
szakmai továbbképzési szabályzatának előter-
jesztés szerinti módosítását.

17/2010. (12. 11.) Kgy. számú határozat

n A küldöttgyűlés a Dr. Bartók Nagy András 
Életműdíjra vonatkozó szabályzat előterjesztés 
szerinti módosítását egyhangúlag elfogadta.

18/2010. (12. 11.) Kgy. számú határozat

n A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság vé-
leményének ismeretében 67 igen, 11 nem sza-
vazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara központjának 
2011. évi üzemgazdasági tervét az alábbi főbb 
számokkal:

Mérlegfőösszeg:  1 044 102 e Ft
Mérleg szerinti eredmény: -19 858 e Ft

19/2010. (12. 11.) Kgy. számú határozat

n A küldöttgyűlés 71 igen, 1 nem szavazattal, 
3 tartózkodás mellett jóváhagyta a kamarai 
struktúra és tagdíjrendszer felülvizsgálatáról 

készített, az ad hoc bizottság munkaanyagán 
alapuló elnökségi jelentést, melynek alapján 
egyetért azzal, hogy a jelenlegi kamarai struk-
túra és tagdíjrendszer ne változzon.

D R .  L u k á c s  J á n o s

az MKVK elnöke

123. számú (2010. 12. 11.) elnökségi hatá-
rozat 
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a kamara okleveles könyvvizsgálói szakkép-
zési és vizsgaszabályzatának, valamint mel-
lékletének előterjesztés szerinti módosítását, 
melynek hatályba lépéséhez a nemzetgazda-
sági miniszter egyetértése szükséges. 

124. számú (2010. 12. 11.) elnökségi hatá-
rozat 
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a kamarai törvény elfogadott és kihirde-
tett módosításai, valamint a Nemzetgazda-
sági Minisztérium észrevételei ismeretében 
egyhangúlag megerősítette és elfogadta a 
kamara alapszabályának és önkormányza-
ti szabályzatainak módosítására irányuló 
elnökségi előterjesztéseket és módosító in-
dítványokat.

D R .  L u k á c s  J á n o s

az MKVK elnöke

A könyvvizsgáló kérdez,  
a konzultációs szolgálat válaszol

A közérdeklődésre számot tartó olvasói kérdéseket és a 
konzultációs szolgálat szakértője által adott válaszokat 
rendszeresen közöljük. Továbbra is várjuk a szabály-
zatokkal, számvitellel, adózással és könyvvizsgálattal 

kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket a 
konzultációs szolgálat honlapján vagy a konzultációs 
adatlap beküldésével a konzultaciosszolgalat@mkvk.hu 
e-címre.

Rendkívüli elnökségi ülés 
hatáRozatai

(2010. decembeR 11.)

a magyaR könyvvizsgálói kamaRa 
2010. decembeR 11.-i 

küldöttgyűlésének hatáRozatai

A 2010. évre választott könyvvizsgálója lettem egy társaságnak. Eddig nem volt könyvvizs-
gálója, a 2010. évi lesz az első auditált beszámoló. Döntés született arról, hogy 2011. január 
1-jétől áttérnek könyvvezetésükben forintról euróra. A számviteli törvény145. §-ának (3) be-
kezdése alapján ezt a külön mérleget is könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.

A következő kérdésben várom segítségüket. A számviteli törvény alapján átalakulásnak mi-
nősül-e ez a könyvvezetési „áttérés”? Ebben az esetben auditálhatja-e ugyanaz a könyvvizsgá-
ló az éves beszámolót és az euróban készített beszámolót?

A devizanemek közötti áttérést a 
számviteli törvény az átalakulások 
között definiálja, azonban a válasz-
tott devizára átszámolt külön mér-
leg auditálására nem kell alkalmaz-
ni a gazdasági társaságok átalakulá-
sának könyvvizsgálatára vonatkozó 
előírást. Arról Ön, mint a társaság 
választott könyvvizsgálója bocsáthat 
ki jelentést.
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ugyanezen adat 34 016 db jelentés. A csökkenés 
mértéke 583 db, azaz 1,71 százalék.

Egy könyvvizsgáló cégre átlagosan 18 db 
jelentés kibocsátása jutott 2009. évben. 2008. 
évben 18 db, azaz nem változott. 2009. évre 17 
könyvvizsgáló cég nem bocsátott ki könyvvizs-
gálói jelentést (előző évben 127 cég volt ilyen). 
Ennek feltételezett oka az előzőleg említett 
válság, valamint a megemelt könyvvizsgálati 
határ miatt a könyvvizsgálati piacról kiszoruló 
kisebb cégek jelentős piacvesztése miatt bekö-
vetkező megszűnések, profilváltások.

A legmagasabb sávban 24 cég átlagosan: 246 
db jelentést adott ki. Összehasonlítva, a tavalyi 
évben a legmagasabb sávban 25 cég átlagosan 
242 db jelentést adott ki.

A kibocsátott jelentések gazdálkodói típusok 
szerinti megoszlása

Nem speciális gazdálkodó részére:  33 387 db
Speciális gazdálkodó részére:  270 db
Összesen:  33 657 db
Ebből konszolidáció:  224 db
Éves/egyszerűsített éves beszámoló:  33 433 db

2. A közérdeklődésre számot tartó és speci-
ális gazdálkodó társaságok részére készített 
jelentések összetételét, gazdálkodói típusok 
szerinti megoszlását lásd a 6. táblázatban.

3. A könyvvizsgáló cégek díjbevételét  lásd 
a 7., 8.  táblázatban.

Éves szerződés szerinti nettó díjbevétel alatt 
a 2009. üzleti évi beszámolók könyvvizsgálat-
ára szóló szerződésekben foglalt éves díj nettó 
összegét értjük, függetlenül a számlázás idő-
pontjától. Így az adatok nem összehasonlít-
hatók a tagnyilvántartás részére közölt árbe-
vételi adatokkal.

7. táblázat

Az éves/egyszerűsített éves beszámolókra 
kiadott jelentések átlagos könyvvizsgálati 
díjainak sávonkénti megoszlása és a sávba 

tartozó könyvvizsgáló cégek által kibocsátott 
jelentések száma (Big4 nélkül)

Átlagos díj- Könyvvizsgáló Kibocsátott
bevételi sáv cégek jelentésszám
megnevezése (db) (db)
(E Ft)    
0 17 0
1–100  9 20
100–200 124 1 389
200–300 385 5 985
300–500 610 11 253
500–1000 486 7 986
1000–2000 152 3 102
2000–3000 19 445
3000 – 6 118
Összesen: 1808 30 298

A cégek Big4 nélküli könyvvizsgálati te-
vékenységből származó összes díjbevétele 
33 198 ezer forinttal növekedett, amely 0,2 
százalékos növekedést jelent az előző évhez 

viszonyítva. Ezen belül a Big4 díjbevétele 
317 229 ezer forinttal, százalékos mértékben 
2,4 százalékkal növekedett.

A cégek könyvvizsgálatból származó díjbe-
vétele 2008. évről 2009. évre összesen 350 427 
ezer forinttal, 1,2 százalékkal nőtt. 

A cégeknél a könyvvizsgálatból származó 
díjbevételek 43,7 százalékát a Big4 érte el 
2009. évben, míg ez az arány 2008. évben 
43,2% volt. Az egyéni könyvvizsgálók bevéte-
lét is figyelembe véve 2009. évben ez az arány 
37,8%. A szolgáltatott adatok alapján a Big4 
könyvvizsgálati piaci részesedése egy év alatt 
0,8 százalékkal nőtt.

Az egyéni könyvvizsgálók és a 
könyvvizsgáló cégek erőforrásai

A 9. táblázatban összesített adatok tájékoztató 
jellegűek, a helyszíni ellenőrzéseknél gyakran 
kiderül a valóságban a ténylegesen ráfordított 
munkaidő jelentősen több volt, mint a nyil-
vántartott. Alapvető probléma, hogy a könyv-
vizsgálók jelentős része nem vezeti az egyes 
megbízásokra ténylegesen fordított munkaóra-
nyilvántartását. Mivel a minőség-ellenőrzés so-
rán ellenőrizni kell a munkaráfordítás megfele-
lőségét, így a kamarának szorgalmazni kell a 
nyilvántartási rendszerek kialakítását. 

A konszolidációra, átalakulásokra és pénz-
nemváltásokra vonatkozó adatok elemzé-
sét lásd a 10–12. táblázatban.

Az átalakulásoknál az egy jelentésre jutó 
munkaóra-ráfordítások alacsony mértékűek a 
jogszabályi előírások alapján elvégzendő fel-
adatok nagyságrendjéhez mérten.

A pénznemváltások könyvvizsgálatára ki-
adott jelentések száma a többi speciális jelen-
téshez hasonlítva kisebb számú, ami aránya-
iban kevesebb munkaóra-ráfordítást és díjbe-
vételt is jelent.

Összefoglalás, javaslatok 

➊ Összességében elmondható, hogy 2008-ről 
2009. évre átlagosan 4,3 százalékkal csökkent 
a könyvvizsgálatból származó díjbevétel az 
egyéni könyvvizsgálók körében, legnagyobb 
mértékben – 6,6 százalékkal – az 5–10 millió 
forint közötti sávban.

Az egyéni könyvvizsgálók által éves, egyszerűsített 
éves beszámolóra kiadott könyvvizsgálói jelentések szá-
ma: 13 327 db, az előző évben ugyanez az adat 
13 882 db. A csökkenés mértéke 555 db, azaz 
4 százalék, ami nem tekinthető jelentős mértékű-
nek, de az előző évi 19,6 százalékos csökkenéssel 
együtt elmondható, hogy a könyvvizsgálói piac az 
elmúlt két évben összesen 23,6 százalékkal csök-
kent. Egy egyéni vállalkozó könyvvizsgálóra 
átlagosan 10 db jelentés kibocsátása jutott 
2009. évben. (2008-ban 9 db). A növekedés 

6. táblázat

Közérdeklődésre számot tartó és speciális gazdálkodó társaságok részére készített  
jelentések összetétele, gazdálkodói típusok szerinti megoszlása

Megnevezés Egyéb könyvvizsgáló cégek Big4
 Könyv- Kibocsátott Kibocsátott Könyv- Kibocsátott Kibocsátott
 vizsgáló jelentés jelentésszám- vizsgáló jelentés jelentésszám-
 cégek szám ból tőzsdén cégek szám  ból tőzsdén
 (db) (db) jegyzett (db) (db) (db) jegyzett (db)
Nem speciális 
és tőzsdén jegyzett 21 25 25 4 21 21
Hitelintézet 40 117 0 4 61 12
Pénzügyi vállalkozás 71 130 0 4 87 0
Befektetési alapkezelő 15 28 0 4 29 2
Pénztár 36 111 0 4 25 0
Biztosító társaság 5 8 0 4 32 0
Befektetési alap, 
kockázati tőkealap 23 105 0 4 303 67
Befektetési vállalkozás 11 12 0 2 8 1
Önkormányzat / Költség- 
vetési intézmény 185 693 0 1 2 0
Összesen: N/É 1229 25 N/É 568 103
Megjegyzés:  N/É, mert egy cég több közérdeklődésre számot tartó és speciális gazdálkodó részére is kiadhat jelentést.

(Folytatás az 2. oldalról.)
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mértéke itt sem mondható jelentősnek, 11 
százalékos mértékű.

2009. évre 53 fő nem bocsátott ki könyv-
vizsgálói jelentést (előző évben 193 fő). Ez a 
140 fős létszámcsökkenés fő okai a válság és 
a megemelt 100 000 forint feletti könyvvizsgá-
lati határ miatt az egyéni könyvvizsgáló tagok 
piacról történő kiszorulása, amely következté-
ben a munkával nem rendelkező tagok státuszt 
változtatnak (aktív státuszból átlépnek szüne-
teltető státuszba), kilépnek, sikeresen munkát 
szereznek, illetve cégekhez csatlakoznak.

Az egyéni aláíró könyvvizsgálók közül 13 
könyvvizsgáló átlagosan 66 jelentést adott 
ki.

2009. évben az egyéni könyvvizsgálók egy 
jelentésre jutó könyvvizsgálói díjbevétel átlaga: 
361 ezer forint. Az összevont (konszolidált) je-
lentésre jutó díjbevétel átlaga: 312 ezer forint. 
Az átalakulásra kiadott jelentésre jutó átlagos 
díjbevétel: 189 ezer forint. A pénznemváltás-
ra kiadott jelentésekre jutó átlagos díjbevétel 
pedig: 165 ezer forint.

➋ A cégeknél a könyvvizsgálatból szárma-
zó díjbevételek 43,7 százalékát a Big4 érte 
el 2009. évben, míg ez az arány 2008. évben 
43,2 százalék volt. Az egyéni könyvvizsgálók 
bevételét is figyelembe véve ez az arány 37,8 
százalék. A szolgáltatott adatok alapján a Big4 
könyvvizsgálói piaci részesedése egy év alatt 
0,8 százalékkal nőtt, míg az előző évben ez 
a növekedés 2,75 százalék volt. A növekedés 
mértéke jól tükrözi a világgazdasági válság 
gazdaságra gyakorolt hatását.

➌ Az adatszolgáltatás általános részéből a Fő-
titkári Hivatal többek között az alábbi elem-
zéseket készítette el a 2010. évben: 

– 2010. évi díjbevétel-elemzés,
–  2011. évre díjbevétel-becslés 10 év adatai-

ból prognosztizálva,
–  2009−2010. évi adatszolgáltatás elemzése 

az aláíró könyvvizsgálók típusa szerint, 
területi szervezetek bontásban éves net-
tó árbevételre, jelentésszámra, ráfordított 
munkaórák számára tekintettel.

➍ Az elmúlt évben a kamarai tag könyvvizs-
gálók, könyvvizsgáló cégek adatszolgáltatási 
fegyelme többségében javult. 2010. évben a 
törvény szerint minőség-ellenőrzésre kiválasz-
tott könyvvizsgálók 2 százaléka késve küldte 
be a júniusi adatszolgáltatási lapot, ez javulás a 
2009. évi 10 százalékos arányhoz viszonyítva. 
A bizottság felhívja a szíves figyelmet, hogy 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyv-
vizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgá-
lói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 
174. § (2) bekezdés c) pontja szerint az előírt 
adatszolgáltatások elmulasztása fegyelmi vét-
ségnek minősül.

s z a b ó  z s u z s a n n a 

az MKVK Minőség-ellenőrzési Bizottságának elnöke

8. táblázat

Könyvvizsgáló cégek díjbevételének 
változása

Átlagos 2008. év   2009. év Bevétel
díjbevételi Könyv- Könyv- Átlagos Könyv- Könyv- Átlagos változása
sáv megneve vizsgáló vizsgálat díjbevétel vizsgáló vizsgálat díjbevétel 2009/
zése cégek  díjbevétele  cégek díjbevétele  2008
(E Ft) (db)   (E Ft) (E Ft) (db) (E Ft) (E Ft) (%)
0 127 – 0 17 – 0 –
1–1000 173 98 251 568 200 116 479 582 118,5
1000–5000 711 2 028 643 2 853 728 2 062 182 2 833 101,7
5000–10 000 385 2 795 970 7 262 382 2 822 281 7 408 100,9
10 000– 484 12 351 102 25 519 481 12 306 222 25 585 99,6
Nem Big4 cég 
összesen 1880 17 273 966 9 188 1808 17 307 164 9 573 100,2
Big4 4 13 130 089 3 282 522 4 13 447 318 3 361 830 102,4
Mindösszesen 1884 30 404 055 16 138 1812 30 754 482 16 973 101,2
Megjegyzés: A 2009. évi adatszolgáltatásból készült statisztikai elemzés 2008. évi számai az elemzés után beadott javított adatszolgáltatások miatt térnek el.

9. táblázat
Munkaóra-elszámolások

Megnevezés Aláíró Kibocsátott Munkaóra Egy könyv Egy kiadott jelentésre
 könyv- jelentés- (óra) vizsgálóra jutó munkaóra
 vizsgáló szám (db)  jutó munka- (munkaóra/
 száma (fő)   óra (óra/fő) jelentésszám
Egyéni tagok 1357 13 327 874 673 645 66
Könyvvizsgáló cégek 1811 33 417 3 254 772 1797 97
Összesen 3168 46 744 4 129 445 1303 88

10. táblázat
Öszevont (konszolidált) beszámolók

Megnevezés Kibocsá- Munkaóra Díjbevétel Egy kiadott jelentés- Egy kiadott jelentésre
 tott (óra) (E Ft) re jutó munkaóra jutó díjbevétel (E Ft)
 jelentés-   (munkaóra/ (díjbevétel/
 szám (db)   jelentésszám)  jelentésszám
Egyéni tagok 34 1 428 10 612 42 312
Könyvvizsgáló cégek 224 29 525 460 196 132 2054
Összesen 258 30 953 470 808 120 1825

11. táblázat
Átalakulások könyvvizsgálata

Megnevezés Kibocsá- Munkaóra Díjbevétel Egy kiadott jelentés- Egy kiadott jelentésre
 tott (óra) (E Ft) re jutó munkaóra jutó díjbevétel (E Ft)
 jelentés-   (munkaóra/ (díjbevétel/
 szám (db)   jelentésszám)  jelentésszám
Egyéni tagok 608 19 730 115 129 32 189
Könyvvizsgáló cég 926 41 835 418 323 45 452
Összesen 1534 61 565 533 452 40 348

12. táblázat
Devizanemek közötti áttérések könyvvizsgálata

Megnevezés Kibocsá- Munkaóra Díjbevétel Egy kiadott jelentés- Egy kiadott jelentésre
 tott (óra) (E Ft) re jutó munkaóra jutó díjbevétel (E Ft)
 jelentés-   (munkaóra/ (díjbevétel/
 szám (db)   jelentésszám)  jelentésszám
Egyéni tagok 26 689 4 280 27 165
Könyvvizsgáló cég 64 936 20 263 15 317
Összesen 90 1625 24 543 18 273
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n A változtatásokat döntően az indokolta, 
hogy az adó- és járuléktörvények, a számviteli 
törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, 
valamint az európai közösségi jogharmonizá-
ciós kötelezettségek teljesítését célzó adó- és 
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2010. évi CXXIII. törvény részben 2010. no-
vember 20-i, illetve 2011. január 1-jei, részben 
2011. július 1-jei hatállyal több pontban mó-
dosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, 
a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi 
LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.), amihez 
az önkormányzati szabályzatok vonatkozó ren-
delkezéseit is megfelelően hozzá kellett igazíta-
ni. A Kkt. módosítások tartalmáról a SZAKma 
című lap 2010. decemberi számában részletes 
összefoglaló olvasható.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók 
könyvvizsgálatát végzők minőség-ellenőrzésének 
speciális szabályai, a független ellenőr intézmé-
nyével kapcsolatos rendelkezések 2011. július 
1-jével lépnek hatályba; a minőség-ellenőrzési 
eljárási szabályzat, valamint a minőség-ellenőr-
zési bizottság szervezeti és működési szabály-
zatának és a pénzmosás és a terrorizmus finan-
szírozása megelőzésére és megakadályozásra 
szolgáló könyvvizsgáló tevékenység kamarai 
ellenőrzéséről szóló szabályzatának a módosí-
tására 2011 májusában kerül sor.

Az alapszabály jelentősebb
 módosításai  

Az alapszabály módosításai – a Kkt. módo-
sításainak az egységes szerkezetű szabályzat 
szövegében történő átvezetése mellett – a kö-
vetkezők. 
●  Az okleveles könyvvizsgálói képzési program 

részét képező vizsga, a szakmai kompetencia-
vizsga, valamint a különbözeti vizsga engedé-
lyezése kikerült a kamarai hatósági eljárások 
köréből (6., 14., 345. és 359. pont.)

●  Az újraválasztás szabályainak módosulásá-

val a kamarai tag könyvvizsgálók részéről 
ugyanaz a kamarai tisztség, bizottsági tagság 
két alkalomnál többször is betölthető (298. 
és 329. pont);

●  A Kkt. 171. §-a szerinti kötelezettségek fi-
gyelmen kívül hagyása esetén a minőség-el-
lenőrzési bizottság elnöke köteles fegyelmi 
eljárást kezdeményezni (351. pont);

●  A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók 
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgá-
lók, könyvvizsgáló cégek minőség-ellenőrzé- 
sét a kamara 2011. július 1-jétől kezdődően 
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 
közvetlen irányítása mellett működteti, a 
független ellenőrök intézményének beveze-
tésével, amely a minőség-ellenőrzés átszer-
vezése mellett a kamara nyilvántartási és fi-
nanszírozási rendszerét is érinti (353., 418., 
420., 422., 423., 462-464. pont);

●  A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert a 
Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság a ka-
mara közreműködésével, és nem a kamarával 
együtt működteti (461. és 465. pont); 

●  A más államok hatóságaival való együttmű-
ködés a kamara hatásköréből a Könyvvizs-
gálói Közfelügyeleti Bizottsághoz került át 
(451−455, 465., és 469−471. pont);

●  A könyvvizsgáló jelöltek számára előírt szak-
mai gyakorlat időtartama az eddigi 3 – de 
legfeljebb 5 – évről legalább 3, de legfeljebb 
6 évre változott, melyből legalább 2 évet 
kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló 
cégnél – az eddig előírt legalább heti 36 órás 
munkaviszony helyett – a képzési program-
nak megfelelő, a kamara mentori szabály-
zata szerinti munkaviszonyban, munkavi-
szony jellegű jogviszonyban kell teljesíteni 
(438−439., 440., 441. és 443. pont);

● Az átvállalás és beszámítás szabályainak pon-
tosításával a könyvvizsgáló cégek időszakon-
ként (első, és második félév) érvényesíthetik 
a hozzájárulási díjból történő levonást, amely 
kedvezmény időarányosan, a határidőben be-
fizetett tagdíj után vehető igénybe, ellenke-

ző esetben, eredménytelen felszólítás után a 
kedvezmény visszavonásra, a levont összeg 
kiszámlázásra kerül (191. pont);

●  A SZAKma című lapot a tagdíjjal fedezett 
szolgáltatások körében továbbra is papírala-
pon kapják kézhez a kamarai tag könyvvizs-
gálók (474. pont).

Az etikai szabályzat jelentősebb
módosításai 

●  Az érintett állami szerv felkérésére kezdemé-
nyezett fegyelmi eljárás esetén mind a fegyel-
mi eljárást elrendelő/megindítását elutasító, 
mind a fegyelmi eljárást lezáró jogerős fegyel-
mi határozatot meg kell küldeni az érintett 
állami szerv részére, ezzel párhuzamosan 
a fegyelmi eljárást elrendelő vagy elutasító 
határozat az egyéb bejelentőknek nem ke-
rül megküldésre és a bejelentők részére ed-
dig biztosított fellebbezési jog is kikerült a 
szabályzatból [C/6. (7) pont];

●  A fegyelmi határozat az eljárás alá vont 
mellett (és nem vagylagosan) az eljárás alá 
vont jogi képviselőjének is megküldendő 
[C/9. (2) pont];

●  Az előírt fizetési kötelezettségek teljesíté-
sének elmulasztása fegyelmi vétség miatti 
egyszerűsített fegyelmi eljárás beépítése, 
melynek során fegyelmi tárgyalás tartására 
az eljárás alá vont kérelmére kerül sor [C/8 
(1)−(3) pont];

●  A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység szüneteltetésének meg-
határozott időre (legalább 12 hónapra) tör-
ténő elrendelése, mint új fegyelmi büntetés 
bevezetése [C/3. pont];

●  Az alkalmazható pénzbírság maximális ösz-
szegének felemelése (a kiszabás évében ese-
dékes éves kamarai tagdíj húszszorosa) − 
[C/3. pont];

●  A minősítés megvonása, a kötelező szünetel-
tetés elrendelése és kizárás esetén a felvételi 
bizottság tájékoztatásának törvényi szinten 
történő rendezése [C/9. (3) pont];

●  A fegyelmi határozat kézbesítési szabályai-
nak törvényi előírásoknak megfelelő rende-
zése [C/6. (17) pont];

●  A fegyelmi eljárás elrendelése megtagadásának 
etikai szabályzatban rögzített esetei, valamint 
a fegyelmi eljárás felfüggesztésének, illetve az 
eljárások egyesítésének és elkülönítésének le-
hetősége kikerült a szabályzatból, a büntető-
eljárás alatt indult fegyelmi eljárás azonban a 
Kkt. alapján továbbra is felfüggeszthető [C/6. 
(6), C/8. (5) és (12)−(14) pont].

Összefoglaló a kamara 
szabályzatainak módosításáról

A 2010. december 11-i küldöttgyűlés módosításokat fogadott el 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályában, etikai, felvételi, 
mentori és szakmai továbbképzési szabályzatában, valamint 
a Dr. Bartók Nagy András életműdíjra vonatkozó szabályzatban. 
A módosítások túlnyomórészt 2011. január 1-jével, részben 2011. július 
1-jével lépnek hatályba; az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatok 
szövegei a honlapon letölthetőek. 
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Az MKVK Veszprém Megyei 
Szervezete tisztségviselői, 

működése

n A helyi szervezeti élet irányítását továbbra 
is 4 tagú elnökség látja el, amely szükség sze-
rint, átlagosan kéthavonta ülésezik. Az elnöksé-
gi ülések az aktuális feladatokhoz igazodnak, 
céljuk a rendezvények előkészítése, a tagokat 
foglalkoztató kérdések megvitatása és egyéb, 
a helyi szervezetet érintő feladatok ellátása. A 
helyi szervezetünk legfőbb szerve a taggyűlés. 
Évente általában egyszer ülésezik. A kamarai ta-
gokkal közvetlen kapcsolatot tartunk, rendszere-
sen tájékoztatjuk őket az aktuális eseményekről, 
biztosítjuk szakmai továbbképzésüket és egyéb 
rendezvényeket szervezünk. 

A helyi szervezet működéséhez a személyi és 
tárgyi feltételek adottak. 

Helyi szervezetünk taglétszámának 
alakulása 

 2007. 2010. vÁl-
 JAn. 1.  oKt. 31. tozÁs 
Természetes 
személyek 166 162 - 4
   ebből 
   szüneteltető 75 75   0
Társaságok 55 56 + 1

MinőSítéSek

Területi szervezetünknél 66 fő költségvetési, 
15 fő pénzügyi intézményi, 4 fő pénztári minő-
sítéssel rendelkezik. 

tAgozAtok

A költségvetési tagozatban 15 fő, az adótago-
zatban 8 fő, a pénz-és tőkepiaci tagozatban 11 
fő, az igazságügyi könyvszakértői tagozatban 18 
fő, a könyvelői tagozatban 2 fő, a Natura tago-
zatban 2 fő regisztrált tagunk van. 

A helyi Szervezet áltAl A 
tAgSág réSzére nyújtott 

SzolgáltAtáSok 

SzAkMAi továbbképzéS
A kötelező oktatást három csoportban, választ-

ható időpontokban évek óta állandó helyszínen, 
elismert budapesti előadókkal bonyolítottuk le. 

A kötelező oktatás megszervezésén túl megfe-
lelő tartalmú és minőségű rendezvényekkel segí-
tettük a tagság szakmai továbbképzését

A 2010. évben megtartott előadások (13 
kredit)

2. 15.  A devizás értékelés számvitelének elmé-
leti és gyakorlati kérdései”

  Előadó: Dr. Róth József  egyetemi do-
cens

5. 18.  METRUM – REFERENCIA könyvvizs-
gáló program szoftverbemutató

 (MKVKOK közreműködésével)
9. 6.  Minőség-ellenőrzési konzultáció
  Előadó: Starkné Rezeli Erzsébet minőség-

ellenőr 

10. 7. 2010. évi adótörvény változások

  Előadó: Siklós Márta, a MKVK Adóta-
gozatának elnöke

10. 21.  Számvitelt érintő jogszabályi kör-
nyezet változásai

  Előadók: Lohn Mária, a Magyar Állam-
kincstár Közép-dunántúli Regionális Igaz-
gatósága államháztartási irodavezető

  Ciráki Tamásné, a Magyar Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósá-
ga államháztartási referens

További tervezett szakmai előadások: (ösz-
szesen 6 kredit)

11. 22.  DigitAudit könyvvizsgálói programcso-
mag bemutató

  Előadó: Nyirati Ferenc, MKVK Tolna Me-
gyei Szervezet elnöke

11. 16.  Adó-és járulékváltozások 2011 (Ok-
tatási Kft.-vel közös rendezvény)

 Előadók: 
  Szja: Szatmári László főosztályvezető-h., 

ART.; dr. Papp Adrienn főosztályveze-
tő-h.; dr. Bokor Csaba főtanácsos, áfa; 
Csákiné Fodor Anna vezető főtanácsos, 
tao–; Pölöskei Pálné adószakértő, járulék 
Szikszainé dr. Bérces Anna főosztályveze-
tő

A speciális minősítéssel rendelkező tagjaink 
részére helyben biztosítottuk a kötelezően elő-
írt speciális szakmai továbbképzést.
2008. évben:
  Pénzügyi és operatív lízingek számvite-

li és könyvvizsgálati sajátosságai, pénz-
ügyi szervezetek audit módszertana, a 
hitelezés könyvvizsgálati  sajátosságai 

  Előadók: Agócs Gábor, az MKVK Pénz 
és Tőkepiaci Tagozatának elnöke, Garay 
Lászlóné  bejegyzett könyvvizsgáló, a 
PSZÁF korábbi ügyvezető igazgatója  

2009. évben:
  Módszertani útmutató a közepes és 

kishitelintézetek könyvvizsgálóinak

A mentori szabályzat jelentősebb
módosításai

A mentori szabályzat jelentősebb módosí-
tásait – Kkt. és az alapszabály módosításainak 
az egységes szerkezetű szabályzat szövegében 
történő átvezetése mellett – a következőkben 
részletezzük.
●  A könyvvizsgáló jelöltek által teljesítendő 

immáron legalább három, legfeljebb hat év 
szakmai gyakorlatból kamarai tag könyv-
vizsgáló, könyvvizsgáló cég mellett eltölten-
dő legalább két évet a mentori szabályzat 
szerinti munkaviszonyban, munkaviszony 

jellegű jogviszonyban kell elvégezni 3500 
munkaórában, az eddigi szabályozás sze-
rinti, legalább heti 36 órás munkaviszony 
helyett (1., 6. és 7. pont);

●  A szakmai kompetenciavizsga engedélyezé-
se kikerül a kamarai hatósági eljárások kö-
réből, egyúttal szabályozni kellett az eljárás 
menetét (20. pont).

A szakmai továbbképzési szabályzat
jelentősebb módosításai

●  A fegyelmi büntetésként bevezetett kötelező 
szüneteltetés beépítése (I/6. pont);

●  A felmentési kérelmek előterjesztésének és 
mentesítés szabályainak rögzítése (VII/3., 
X/7-9. pont).

A Dr. Bartók Nagy András életműdíjra
vonatkozó szabályzat módosításai

●  A díj posztumusz is odaítélhető (2. pont);
●  Beérkezett ajánlatok hiányában a díjazó tes-

tület tagjai önállóan is állíthatnak jelölteket a 
díj odaítélése érdekében (4. és 9. pont)

a  M a g ya R  k ö n y V V i z s g á L ó i  k a M a R a

F ő t i t k á R i  H i V ata L a

Beszámol
a Veszprém 

Megyei Szervezet
Az MKVK Veszprém Megyei 
Szervezete az elnökség 2010. 
II. félévi munkaprogramjának 

megfelelően, működéséről, 
munkájáról a következő 
beszámolót készítette el. 
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását és szakmai szókincsét 

a Rieb Alapítvány februárban induló tanfolyamain:

kérjük, jelezzék egyéni igényeiket! cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a kihelyezett tanfolyam szervezését.
átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4–6 fő

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

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

Angol kezdő – normál (1. szint) 
2011. február 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. február 8-tól

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

Angol középhaladó szakmai – intenzív
2011. február 7-11. és 2011. február 21–25.

9.00–14.00 (napi 6x45 perc) 

●

Angol középhaladó és kezdő normál
folyamatosan lehet becsatlakozni már meglévő csoportjainkba

hétfő, szerda 8.30–11.00 (középhaladó)

kedd, csütörtök 17.00–19.25 (kezdő) (heti 2x3 óra)

NyelvtaNfolyamoK – 2011. február

középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!
helyszín: Mkvk budapest, Szinyei Merse u. 8., igény szerint a helyi szervezeteknél is!

  Előadó: Agócs Gábor, az MKVK Pénz- és 
Tőkepiaci  Tagozat elnöke 

Államháztartás szervezetei 
könyvvizsgálatának aktuális kérdései

  Előadó:  Dr. Printz János, az MKVK Költ-
ségvetési Tagozatának elnöke 

2010. évben:
  Számvitelt érintő jogszabályi környezet 

változásai
  Előadók: Lohn Mária, a Magyar Állam-

kincstár Közép-dunántúli Regionális Igaz-
gatósága államháztartási irodavezető

  Ciráki Tamásné, a Magyar Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósá-
ga államháztartási referens

A kreditpontos rendszer hatékonyabbá tette 
az oktatási tevékenységet, az oktatási témák szé-
lesebb választéka áll a tagok rendelkezésére. A 
környező megyékkel kialakított kapcsolatrend-
szer segítségével kölcsönösen biztosítjuk egymás 
rendezvényeinek látogathatóságát. Tagjaink közül 
többen igénybe veszik ezt a lehetőséget, ugyan-
akkor gyakran érkeznek más megyék könyvvizs-
gálói a mi rendezvényeinkre is. 

Együttműködünk a Könyvvizsgálói Kamara 
Oktatási Központ Kft. veszprémi irodájával, 
évente legalább egy közös rendezvényt szerve-
zünk és minden lehetséges módon segítjük egy-
más tevékenységét. 

kulturáliS éS SzórAkoztAtó 
progrAMok
A szakmai programokon túl kulturális és szórakoztató 
programokat is biztosítunk a tagságnak. 

2007-ben színházlátogatásokat szerveztünk, 
összesen négy alkalommal. Három alkalommal 
az Operettszínházba, egy alkalommal a Madách 
Színházba látogattunk el. Októberben egy köny-
nyű esti programként borkóstolót szerveztünk 
Somlóvásárhelyre, amely nagyon jól sikerült. A 
kamara 10. évfordulója alkalmából megrendezett I. 
Jubileumi Könyvvizsgálói Találkozón Harkányban 
19 fő tagunk vett részt. A focibajnokságon sikerült 
elhoznunk a II. helyezésért járó kupát. 

2008 februárjában Könyvvizsgáló Bálon vettünk 
részt, júniusban „Audit búcsúztató” kirándulást 
szerveztünk a Bakonyba, szeptemberben pedig a 
Madách Színházban néztünk meg egy előadást.

2009 áprilisában a Budapesti Operettszínház 
és a Nyugati Teátrum közös produkcióját a Ta-
vaszébredés c. sikermusicalt néztük meg. Június-
ban „Audit búcsúztató” kirándulást szerveztünk: 
Odvaskőn túráztunk, majd a huszárokelőpusztai 
vadászházban „borversenyt” rendeztünk. Novem-
berben „Őszi kiránduláson” vettünk részt Pápa-
Kéttornyúlakon: délelőtt mangalica malacvágás 
volt egy böllér segítségével, délután „saját készí-
tésű” disznótoros vacsorán vettük részt.

2010 júniusában „Audit búcsúztató” kirándu-
lást szerveztünk a Bakonyban található Hódos – 

éri Vadászházba (Bakonyszentlászló).  A vezetett 
túrát és lovaskocsizást követően vacsorával zártuk 
az audit időszakot. 

Részt vettünk Szolnokon a Könyvvizsgálói Ka-
marai Országos Sportnapokon 2010. június 24–
26-án, ahol a főzőversenyen képviseltük a helyi 
szervezetünket jó eredménnyel. 

A helyi Szervezet gAzdálkodáSA
A kamara finanszírozásának meghatározó eleme 
a tagdíj és hozzájárulási rendszer, melyet kiegészít 
a vállalkozási tevékenység bevétele és az egyéb 
bevételek. A tagdíjrendszer – mint a legfőbb be-
vételi forrás – biztosítja a kamara köztestületi és 
szakmai feladatainak pénzügyi fedezetét. 

Kiadásaink összetétele az elmúlt évek folyamán 
számottevően nem változott, legjelentősebb tételei 
a személyi jellegű kiadások, a helyi szervezet ügy-
intéző munkabére és járulékai, az oktatók előadói 
díja, valamint a szakmai rendezvények költsége.  
Jelentősebb fejlesztést a közeljövőben nem ter-
vezünk, egy esetleges irodahelyiség vásárlásának 
még nincsenek meg a feltételei. 

Megítélésünk szerint a MKVK Veszprém Me-
gyei Szervezete eddigi működése során eleget 
tett a kamarai törvényben, alapszabályban és a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatá-
rozott feladatoknak. 

g á b E R n É  s z E L L E M  É V a ,

az MKVK Veszprém Megyei Szervezetének elnöke


