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A j á n ló
A könyvvizsgáló kérdez, 
a konzultációs szolgálat 
válaszol
Két − zárás idején − nagyon is 
aktuális kérdést és választ ho-
zunk nyilvánosságra, előzete- 
sen annyi: mindkettő 
záradékkal kapcsolatos.

A könyvvizsgálat jövője
A kötelező könyvvizsgálati érték- 
határ emelésével kapcsolatban 
a kamara javaslattal él, mely 
területekkel kellene bővíteni 
az auditálandó kört.

Felhívás 
Két felhívást teszünk közzé, az 
egyikben pályázni lehet függet-
len ellenőrök nyilvántartásba 
történő felvételére, a másik a 
ppt-tagoknak szóló felhívás. 

Beszámol az MKVK 
Csongrád Megyei 
Szervezete
Több mint két év munkáját ösz-
szegzi a helyi szervezet, számot 
adva többek között a tagság 
alakulásáról, továbbképzésről 
és minőség-ellenőrzésről. 
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n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alap-
szabálya (146. és 291. pont), valamint az 
MKVK Minőség-ellenőrzési Bizottsága szer-
vezeti és működési szabályzata (D. fejezet) 
alapján a könyvvizsgálók éves adatszolgálta-
tásra kötelezettek.

Az adatszolgáltatás mind a kamarai tag 
könyvvizsgálók, mind a könyvvizsgáló cégek 
vonatkozásában három részből áll, melyek a 
következők:

●   tagnyilvántartási adatlap

●   minőség-ellenőrzési adatlap

●   kötelező felelősségbiztosításra vonat-
kozó adatlap

2010-ben először valósult meg az online 
adatszolgáltatás, melynek keretében a tagok, 
illetve a társaságok a kamarai honlapon − 
ügyfélkapus bejelentkezést követően − online 
tölthették ki adatlapjaikat. 

A feldolgozott adatszolgáltatásokból meg-
állapítható, hogy a tagok 84 százaléka, illet-
ve a társaságok 89 százaléka az ügyfélkapus 
bejelentkezéssel online küldte be az adatszol-
gáltatást. Ennek előnye a technikai egyszerű-
sítésen túl az, hogy a beérkezett adatok külön 
feldolgozási folyamat (hiba kockázat és időbe-
li elhúzódás) nélkül az integrált informatikai 
rendszerünkben rögzítésre kerültek. 

Azok, akik nem rendelkeztek ügyfélkapus 
azonosítóval, vagy nem tudták megoldani, 
hogy ügyfélkapus azonosítóval rendelkező 
kollégájukat, családtagjukat vagy ismerősüket 
bízzák meg adatszolgáltatásuk kitöltésével, ha-
gyományos excel formátumban küldték meg 
a helyi szervezetek ügyintézőinek az adatla-
pokat. Szám szerint ez az 1870 társaságból 
209-et, míg természetes személyek esetében 
3306-ból 514 könyvvizsgálót jelentett 2010-
ben. A 2010. évi adatszolgáltatás nagyará-
nyú online teljesítése tehát abba az irányba 
mutatott, hogy a 2011. évi adatszolgáltatás 
módja is online, ügyfélkapus bejelentkezés-
hez kötött legyen.  

2011-re az ügyfélkapus regisztrációk ará-
nya tovább javult: idén a tagok csupán 5,6 

százaléka (186 fő), míg a társaságok 4,2 szá-
zaléka (82 db) nem rendelkezik ügyfélkapus 
azonosítóval. Vélhetően azoknak a tagoknak 
is lehet ilyen regisztrációjuk, akik számviteli 
szolgáltatással, adóbevallások beküldésével 
is foglalkoznak, csak a kamarához még nem 
jelentették be. A legtöbb területi szervezetnél 
mindössze 1−5 főnek hiányzik a regisztráci-
ója. Ennek ismeretében kijelenthetjük, hogy 
biztosítottak a feltételek ahhoz, hogy a 2011. 
évi adatszolgáltatást kizárólag online teljesít-
sék a tagok és a társaságok. 

A tavaly bevezetett „portál ügyintéző” 
funkcióval bárkinek lehetősége van harma-
dik személyt (úgynevezett portál ügyinté-
zőt) megbízni az adatszolgáltatása kitölté-
sére, ezt a megbízást mindössze a kamara 
felé írásban kell jeleznie. (A meghatalmazás 
letölthető a kamara honlapjáról, a kitöltési 
útmutatóból.) Tavaly ezt a lehetőséggel már 
185 fő kihasználta. 

Az online adatszolgáltatás nagy előnye, 
hogy könnyen be lehet építeni ellenőrzéseket 
és automatizmusokat, így ha valaki rosszul 
vagy hiányosan tölti ki az egyes mezőket, 
a logikai ellenőrzések lehetővé teszik, hogy 
figyelmeztessük a felhasználót, vezessük és 
segítsük a kitöltésben és addig ne engedjük 
tovább, amíg az adott hibát/hiányosságot vagy 
logikai ellentmondást ki nem javította. 

Az online adatszolgáltatás továbbá nem 
igényli annak egyszerre történő kitöltését, a 
munka bármikor elmenthető, és újbóli beje-
lentkezés után a kitöltés a legutolsó állapot-
tól módosítható, újra kezdhető. 

Az ügyfélkapus adatszolgáltatáshoz idén is 
készül részletes kitöltési útmutató, melyhez a 
tavalyi évhez hasonlóan idén is mellékelünk 
képernyőképeket. 

Az ügyfélkapus bejelentkezéssel történő 
adatszolgáltatás során a beküldő könyvvizsgáló 
azonnal visszajelzést kap a kötelezettségének 

(Folytatás a 2. oldalon.)

2011
Adatszolgáltatás
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technikai teljesítéséről. Az adatlapok kitölté-
sekor az adatok azonnal a kamara integrált 
rendszerébe kerülnek, így sem az ügyintőzők-
től, sem a könyvvizsgálóktól nem kíván extra 
erőfeszítést ennek feldolgozása. 

2011. februári adatok szerint 186 természe-
tes személy és 82 db társaság nem rendelke-
zik ügyfélkapus azonosítóval. Amennyiben 
továbbra sem volt lehetőségük ügyfélkapus 
azonosítót beszerezni, vagy nem áll módjá-
ban ilyen kapcsolatot felmutatni, szükség 
esetén a könyvvizsgálók kérhetik a területi 
szervezetek segítségét az adatszolgáltatás 
teljesítéséhez személyesen, előre egyeztetett 
időpon tokban. Ekkor az ügyintéző közvetle-
nül az integrált rendszerben rögzíti az adat-
szolgáltatást. A személyes adatszolgáltatás-
hoz kérjük, nyomtassák ki a honlapon talál-
ható kitöltési útmutató legvégén csatolt üres 
adatlapot. Ezt kitöltve, aláírva vigyék be vagy 
postai úton küldjék meg a területi szerveze-
tük irodájába. 

Azon természetes személy könyvvizsgálók, 
akik nem a kamara Biztosítási Alkusz Kft.-jén 
keresztül kötötték meg felelősségbiztosításu-
kat, fénymásolatban mellékeljék biztosítási 
kötvényeiket. 

Személyes adatszolgáltatást választó könyv-
vizsgáló társaságoknál is az adatszolgáltatás 
részét képezi a számviteli törvény szerinti be-
számoló mérlegének és eredménykimutatásának 
megküldése is. (Ugyanazon dokumentumok 
mellékelhetők, mint a közzétételi kötelezettség 
teljesítése során.) Ha közzétételi kötelezettsé-
gének az Ebev-programon keresztül tett eleget, 
kérjük, az ott lementett dat-fájlból készítsen 
pdf formátumot, és azt küldje be a területi 
szervezetnek. Ha a társaság nem a kamara 
Biztosítási Alkusz Kft.-jén keresztül kötötte 
meg felelősségbiztosítását, fénymásolatban 
mellékeljék a biztosítási kötvényeiket is. 

Az idén az adatszolgáltatás mind a bekért 
adatok tartalma, mind pedig felhasználói fe-
lület tekintetében szinte teljesen megegyezik 
a tavalyi adatszolgáltatással. Visszajelzések 
alapján igyekeztünk a kitöltési útmutatót 
még érthetőbbé tenni, és az adatlapokon is 
több segítség jelenik meg az egyes adatok 
kitöltéséhez. 

Apró eltérés tapasztalható a biztosítási adat-
lapoknál, valamint az egyéni könyvvizsgálók 
és könyvvizsgáló cégek minőség-ellenőrzési 
adatszolgáltatásának „A” szakaszában. Az 
idei évben az éves/egyszerűsített éves jelen-
tések számát a vizsgált cégek árbevételi sávjai 
szerint kérjük megbontani. 

Mint az Ön előtt is ismert, a kormány 500 
milliárd forintos bürokrácia- és adminisztrá-
ciós terheket csökkentő csomagjának egyik 
első lépése a jelenleg nettó 100 millió forin-
tos kötelező könyvvizsgálati értékhatár meg-
emelése lesz. A kormány ezen intézkedéstől 
350−400 ezer forintos évenkénti könyvvizsgá-
lati díjjal számolva 2012−2013-ra 5,6 milliárd 
forint, majd 2014-től újabb 1,9 milliárd forint 
(összesen 7,5 milliárd forint) vállalkozói ad-
minisztratív tehercsökkentést vár. 

Felmérésünk célja az, hogy pontos hely-
zetképet kapjunk a kötelező könyvvizsgálati 
értékhatár várható emelése miatt megszűnő 
könyvvizsgálói feladatokról, a valós vállalko-
zói tehercsökkenésről. Ezen adatokkal sze-
retnénk továbbá feltérképezni a kieső meg-
bízások potenciális számát, hogy azokat a 
kormány elé tárva reális képet nyújthassunk 
az intézkedés könyvvizsgálókat − mint kis-
vállalkozókat − sújtó hatásairól. A beérkező 
adatok segítségével reméljük, hogy javaslata-
ink nagyobb visszhangra találnak a jogalkotói 
munka kezdeti szakaszában.

A kitöltésről bővebb információt a kamara 
honlapján talál. 

Az adatszolgáltatás teljesítésének határide-
je: 2011. június 10.

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

(Folytatás az 1. oldalról.)

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.

Figyelemfelhívó megjegyzés vagy 
elutasító záradék

A 2010. évi audit során komoly aggá-
lyok merültek föl a társaságnál a vál-
lalkozás folytatásával kapcsolatosan. 
Számos külső, a vállalkozás tevékeny-
ségétől teljesen független tényezőn 
múlik, hogy életben marad vagy jog-
utód nélkül megszűnik (felszámolás).

Ismertetett esetben figyelemfel-
hívó megjegyzéssel kell ellátni a je-
lentést, vagy elutasító záradékot kell 
alkalmazni?

A 2010. évi beszámolók könyvvizsgálatá-
nál alkalmazható standardok közül a vállal-
kozás folytatásáról szóló 570-es témaszámú 
standardban foglaltakra hívom fel a szíves 
figyelmét. A Könyvvizsgálói következtetések 
és jelentéskészítés című fejezete részletesen 
taglalja a követendő eljárást, amelyet részben 
csatolunk Önnek:

„19. Ha a pénzügyi kimutatásokban meg-
felelő közzététel szerepel, a könyvvizsgálónak 
a könyvvizsgálói jelentésben minősítés nélküli 
záradékot (véleményt) kell kiadnia figyelem-
felhívó megjegyzéssel 

20. Ha nincs megfelelő közzététel a pénz-
ügyi kimutatásokban, a könyvvizsgálónak 

korlátozott záradékot (véleményt) vagy eluta-
sító záradékot (ellenvéleményt) kell kiadnia 
az adott esetnek megfelelően. A könyvvizs-
gálónak szerepeltetnie kell a könyvvizsgálói 
jelentésben, hogy lényeges bizonytalanság áll 
fenn, amely jelentős kétséget vethet fel a gaz-
dálkodó egységnek a vállalkozás folytatá-
sára való képességével kapcsolatban. (Hiv.: 
A23−A24. bek.) 

21. Ha a pénzügyi kimutatások a vállalkozás 
folytatását feltételezve készültek, a könyvvizsgáló 
megítélése szerint azonban nem megfelelő, hogy 
a vezetés a pénzügyi kimutatásokban feltételezi 
a vállalkozás folytatását, a könyvvizsgálónak 
elutasító záradékot (ellenvéleményt) kell kibo-
csátania. (Hiv.: A25−A26. bek.)”
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Az adott társaság, valamint vezetés által el-
készített pénzügyi kimutatások ismeretében 
a fenti lehetőségek közül tudja kiválasztani a 
megfelelő jelentést.

Presszió a könyvvizsgálóra
Ügyfelem folyamatosan befolyásolni 

kíván könyvvizsgálói záradékom kiadásá-
val és a záradék minősítésével kapcso-
latban. 

Kérem, szíveskedjenek segítségemre 
lenni, hogy mely esetekben tagadhatom 
meg a záradék kiadását, a könyvvizs-
gálóra gyakorolt presszió miatt. Vagy 
ilyenkor mi a helyes eljárás? Még nem 
kerültem ilyen szituációba. 

Az Ön által közöltek alapján konkrét javasla-
tot nem áll módunkban adni. A könyvvizsgálói 
jelentés minősítéseivel, annak formáival a 701-es 
témaszámú standard foglalkozik. Az elvégzett 

és dokumentált könyvvizsgálata alapján adhat 
ki jelentést a következők szerint:

(a) korlátozott vélemény (záradék),
(b) záradék megadásának elutasítása (véle-

ménynyilvánítás visszautasítása), vagy
(c) elutasító záradék (ellenvélemény).
A standard a következőket tartalmazza:
„13. A záradék megadását el kell utasítani (vissza 

kell utasítani a véleménynyilvánítást), ha olyan lényeges 
és átfogó a hatókör-korlátozás hatása, hogy a könyv-
vizsgáló nem tudott elegendő és megfelelő könyvvizs-
gálati bizonyítékot szerezni, és így nem áll módjában 
a pénzügyi kimutatásokról véleményt mondani. 

14. Elutasító záradékot (ellenvéleményt) kell adni, 
ha a véleményeltérés annyira lényeges és átfogó hatással 
van a pénzügyi kimutatásokra, hogy a könyvvizsgáló 
arra a következtetésre jut, hogy a jelentés korlátozása 
nem fejezi ki kellőképpen a pénzügyi kimutatások 
félrevezető vagy hiányos jellegét.”

A záradék kiadását véleményem szerint nem 
tagadhatja meg, ha a törvényi feltételek vala-
melyikének nem felel meg az Ön által feltárt 
helyzet.

A kamara által ajánlott saját minőség-ellenőr-
zési szabályzat 2. számú mellékletében felmerü-
lő kérdés a vezetés véleményvásárlási kezdemé-
nyezéseinek felmérése, melynek megléte esetén 
a megbízás elfogadása kétséges lehet.

Ezt erősíti az 1. témaszámú minőség-ellenőrzési 
standard, mely a következőket tartalmazza:

„34. Ha a társaság olyan információ birtokába 
jut, amelynek korábbi ismerete alapján a társaság a 
megbízást elutasította volna, akkor a megbízás

folytatásával és az ügyfélkapcsolat fenntartásával 
kapcsolatos politikáknak és eljárásoknak ki kell ter-
jedniük az alábbiak mérlegelésére is.

(b) a megbízástól való visszalépés, vagy a meg-
bízástól való visszalépés és az ügyfélkapcsolat 
egyidejű megszakításának lehetősége.”

Javaslom, hogy a könyvvizsgálati bizonyíté-
koknak megfelelőn bocsássa ki az Ön által he-
lyesnek tartott független könyvvizsgálói jelen-
tést, vagy utasítsa el a záradék megadását. Ezt 
követően a saját minőség-ellenőrzési szabály-
zatának 2. számú melléklete szerinti ellenőr-
zési lista alapján döntsön a megbízás további 
megtartásáról.•

n Mint arról Ön is értesülhetett, 2011. áp-
rilis 20-án Matolcsy György nemzetgazdasági 
miniszter ismertette a kormány 500 milli-
árd forintos bürokrácia- és adminisztrációs 
terheket csökkentő csomagját. Ennek egyik 
első lépéseként 2011. június 30-i határidő-
vel előterjesztés készül a kormány részére 
a jelenleg nettó 100 millió forintos kötele-
ző könyvvizsgálati értékhatár emeléséről az 
alábbiak szerint:

a)  a 2012–2013-as évek beszámolóira vonatko-
zóan nettó 200 millió forintos;

b)  a 2014-re vonatkozó beszámolók könyvvizs-
gálata esetén nettó 300 millió forintos ér-
tékhatár rögzítendő annak érdekében, hogy 
a vállalkozó saját felelősségére dönthessen 
a szolgáltatás igénybevételéről.

Bár a kamara aktív lobbizásának köszönhető-
en a javaslatban szereplő értékhatárok az eredeti 
elképzelések töredékére estek vissza, mindenki 
számára világos, hogy jelentős kapacitáskiesés 
várható a könyvvizsgálók oldalán. A kormány 
felé intézett bármiféle értékhatár-felemelés elle-
ni tiltakozásunk eddig nem talált meghallgatás-
ra, de előrelépésként fogható fel, hogy a részle-
teket – így a kompenzációs intézkedéseket – is 
kidolgozó törvényalkotási munkálatokba már 
meghívták kamaránkat az Adminisztrációcsök-
kentő munkacsoport tagjai közé.  

Mind az érdekegyeztető tárgyalások során, 
mind Orbán Viktor miniszterelnök úrnak cím-

zett levelünkben számos olyan területet javasol-
tunk, ahol – értékhatártól függetlenül – el kellene 
gondolkodni a jogalkotóknak a könyvvizsgálat 
intézményének bevezetésén, a könyvvizsgálók 
elméleti tudásának és szakmai tapasztalatának 
kihasználásán. A teljesség igénye nélkül az aláb-
bi esetekben indítványoztuk a kötelező könyv-
vizsgálat körének bővítését, illetve a könyvvizs-
gálók bevonását: 
  már az első üzleti évet követően, ha a net-

tó árbevétel meghaladta a 100 millió fo-
rintot;
  ne csak az árbevétel, hanem a mérlegfőösszeg 

(ugyancsak 100 millió forintos értékhatárral) 
függvénye is legyen a kötelező könyvvizsgá-
lat (lásd éveken át elhúzódó beruházások, 
ingatlanfejlesztések); 
  kapcsolt vállalkozások esetén, ha a tulajdo-

nosi struktúra ugyanaz, akkor adódjanak 
össze az egyedi árbevételek, mellyel kizárha-
tó lenne, hogy csak azért alapítsanak újabb 
és újabb cégeket, hogy elkerüljék egy külső 
ellenőrzés „veszélyeit”;
  valamennyi állami tulajdonú vagy állami 

felügyelet alá tartozó (minisztériumi és ön-
kormányzati) intézményre;
  bármilyen összegű uniós vagy állami támo-

gatások elnyerése esetén;
  bármilyen közpénzt felhasználó szerve-

zetnél;
  a Széchenyi-hitellel gazdálkodó vállalko-

zásoknál;
  valamennyi alapítványnál;

  tízmillió forint feletti adóhiány megállapí-
tása esetén;
  az állam ösztönözze a könyvvizsgálók igény-

bevételét azzal, hogy azon vállalkozásoknál, 
amelyeknél az értékhatár emelés miatt nem 
lesz kötelező a könyvvizsgálat, ott

   a)  ha mégis igénybe vesznek könyvvizsgálót, 
akkor a könyvvizsgálói díj leírható legyen 
a társasági adó alapjából;

   b)  a beszámolót csak okleveles könyvvizs-
gálói képesítéssel rendelkező szakember 
állíthatja össze.

  önkéntes – adóbírság kiszabása nélküli – 
adóellenőrzésre bejelentkező vállalkozások 
könyveinek és adóbevallásainak ellenőrzé-
sét a könyvvizsgálók bevonásával végezné 
el az adóhivatal.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló szó 
nemcsak egy hivatást, hanem egy felsőfokú 
szakképesítést is takar, a felszabaduló szakérte-
lem új területeken is kamatoztatható. Mivel a 
jogalkotói munka érdemben most kezdődik el, 
ezúton szeretnénk kérni könyvvizsgáló kollégá-
inkat arra, hogy tegyék meg javaslataikat, osszák 
meg elképzeléseiket: a felsoroltakon kívül mely 
területeken lehetne még könyvvizsgáló szaktu-
dásunkat integrálni, hol tartják szükségesnek a 
kötelező könyvvizsgálat bevezetését, melyek azok 
a területek, funkciók, ahol jogszabályi kötelezett-
ség írná elő a könyvvizsgálói képesítés meglétét, 
a könyvvizsgáló általi ellenőrzést.    

Fogjunk össze! Bárki véleménye, építő javaslata 
fontos lehet. Észrevételeiket az üggyel kapcsolato-
san megtehetik a kamara honlapján megtalálható 
fórumban, de megírhatják közvetlenül a kamará-
ba is, az mkvk@mkvk.hu e-mail címre. 

Javaslataikat előre is köszönjük!
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

A könyvvizsgálat jövője
– javaslat az érdekegyeztető tárgyalásokhoz
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A füg get len el len őrök fel ada tai

A kkt 159. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben a köz ér dek lő dés-
re szá mot tar tó gaz dál ko dók jog sza bá lyi kö te le zett sé gen ala pu ló 
könyv vizs gá la tát el lá tó ka ma rai tag könyv vizs gá lók, könyv vizs gá ló 
cé gek mi nő ség- el len őr zé sét a bi zott ság ne vé ben a Ma gyar Könyv-
vizs gá lói Ka ma ra ál tal ve ze tett kü lön nyil ván tar tás ban sze rep lő 
füg get len el len őrök vég zik. 

A Mi nő ség-el len őr zé si Bi zott ság a nyil ván tar tás ba vett füg get-
len el len őrök kö zül a Könyv vizs gá lói Köz fel ügye le ti Bi zott ság 
egyet ér té sé vel je lö li ki a mi nő ség-el len őr zést le foly ta tó sze mélyt. 
A ki je lölt mi nő ség el len őr sze mé lye sen kö te les el jár ni, kép vi se let-
nek nincs he lye. 

A köz ér dek lő dés re szá mot tar tó gaz dál ko dók jog sza bá lyi kö-
te le zett sé gen ala pu ló könyv vizs gá la tát el lá tó ka ma rai tag könyv-
vizs gá lók, könyv vizs gá ló cé gek mi nő ség-el len őr zé sé vel ös  sze füg-
gő, rész mun ka idős mun ka vi szony ban el lá tan dó fel ada tok: 

•  nyil ván tar tás ok ve ze té sé nek fel ügye le te;
•  az érin tett könyv vizs gá lók, könyv vizs gá ló cé gek 

monitoringja;
•  mód szer ta ni anya gok, ka ma rai sza bály za tok fo lya ma tos kar

ban tar tá sa;
•  éves mi nő ségel len őr zé si terv ki dol go zá sa;
•  a mi nő ségel len őr zés vég re haj tá sa, szük ség ese tén szak ér tők 

köz re mű kö dé sé vel;
•  nem zet kö zi együtt mű kö dés sel kap cso la tos mi nő ségel len őr

zé si fel ada tok vég re haj tá sa;
•  rend sze res kap cso lat tar tás a Könyv vizs gá lói Köz fel ügye le

ti Bi zott ság gal;
•  a meg bí zá si szer ző dés alap ján fog lal koz ta tott füg get len el

len őrök mun ká já nak ko or di ná lá sa;
•  je len té sek, be szá mo lók ké szí té se.

A rész mun ka idős mun ka vi szony ban fog lal koz ta tott füg get len 
el len őr a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá nál lesz al kal ma zás ban, a 
szak mai fel ügye let ét a Könyv vizs gá lói Köz fel ügye le ti Bi zott ság lát ja 
el. A fog lal koz ta tás leg ko ráb bi kez dő idő pont ja 2011. jú li us 1-je. 

A meg bí zá si szer ző dés alap ján fog lal koz ta tan dó füg get len el len őrök a 
fen ti fel ada tok kö zül el sőd le ge sen a mi nő ség-el len őr zés – szük ség 
ese tén szak ér tők köz re mű kö dé sé vel tör té nő – vég re haj tá sá ban, va-
la mint a nem zet kö zi együtt mű kö dés sel kap cso la tos mi nő ség-el-
len őr zé si fel ada tok vég re haj tá sá ban vesz nek részt, de be von ha tók 
a fen ti egyéb fel ada tok el vég zé sé be is.

Pá lyá za ti fel té te lek 

  Nem áll olyan ka ma rai tag sá gi jog vi szony ban, amely alap ján 
jog sza bá lyi kö te le zett sé gen ala pu ló könyv vizs gá lói te vé keny-
ség gya ko rol ha tó (nem le het ak tív ka ma rai tag).

  Könyv vizs gá ló val vagy könyv vizs gá ló cég gel tu laj do no si, mun ka-
vál la lói vagy mun ka vi szony jel le gű jog vi szony ban nem áll.

  Ve le szem ben nem áll fenn a kkt 12. §-ának a) pont já ban meg-
ha tá ro zott ki zá ró ok (bün tet len ség).

  Nem áll cse lek vő ké pes sé get kor lá to zó vagy ki zá ró gond nok-
ság alatt.

  Meg fe le lő is me re tek kel és ta pasz ta la tok kal ren del ke zik jog-
sza bá lyi kö te le zett sé gen ala pu ló könyv vizs gá lói te vé keny ség-
gel ös  sze füg gő kér dés kö rök ben.

A pá lyá zat el bí rá lá sa kor előnyt je lent: 
• könyv vizs gá lói ké pe sí tés és könyv vizs gá lói gya kor lat;
• meg fe le lő in for ma ti kai is me re tek;
• tár gya ló ké pes an golnyelv tu dás; 
• jó kom mu ni ká ci ós és tár gya ló kész ség; 
• önál ló, fe le lős ség tel jes mun ka vég zés, pre ci zi tás; 
• el len őr zé si gya kor lat;
• csa pat mun ká ra va ló kész ség; 
• rend szer ben va ló gon dol ko dás;

Pályázati felhívás

A Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra Mi nő ség-el len őr zé si Bi zott sá ga a Ma gyar Könyv vizs gá lói 
Ka ma rá ról, a könyv vizs gá lói te vé keny ség ről, va la mint a könyv vizs gá lói köz fel ügye let ről szó ló 

2007. évi LXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: kkt) 161. §-ára és 164/A. §-ára fi gye lem mel 

pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé

füg get len el len őrök nyil ván tar tás ba tör té nő fel vé te lé re,
a füg get len el len őri fel ada tok nak egy fő füg get len el len őr rel rész mun ka idős mun ka vi szony ban 

és leg fel jebb 5 fő füg get len el len őr rel meg bí zá si szer ző dés alap ján tör té nő el lá tá sá ra.

A pályázat benyújtásának hatátideje: 2011.  június  9. 
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Felhívás

•  az IFRS és a US GAAP sze rin ti be szá mo lók ké szí té sé ben, 
könyv vizs gá la tá ban va ló jár tas ság. 

Fel hív juk a Tisz telt Pá lyá zók fi gyel mét, hogy a nyil ván tar tás
ba ke rü lés hez há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi-
zo nyít vány szük sé ges. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 

•  ma gyar és an gol nyel vű fény ké pes szak mai ön élet raj zot 22 
pél dány ban; 

•  ma gyar és an gol nyel vű mo ti vá ci ós le ve let 22 pél dány ban; 
•  ma gyar nyel vű, ma xi mum öt A4es ol dal ter je del mű, nyom

ta tott ér te ke zést 2 pél dány ban ar ról, hogy a Tisz telt Pá lyá
zó nak mi a ja vas la ta köz ér dek lő dés re szá mot tar tó gaz dál-
ko dók füg get len el len őr zé si rend sze ré re és a füg get len el len-
őr fel ada ta i ra;

•  is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet iga zo ló 
do ku men tu mok má so la tát 2 pél dány ban; 

•  ere de ti er köl csi bi zo nyít ványt, vagy az er köl csi bi zo nyít vány 
meg igény lé sét alá tá masz tó „Fel adói azo no sí tó” má so la tát 2 
pél dány ban; 

•  nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás ban 
részt ve vők meg is mer he tik 1 pél dány ban;

•  nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó rész mun ka idős mun ka
vi szony ban vagy meg bí zá si szer ző dés alap ján lát ná el a füg-
get len el len őri fel ada to kat (egyi de jű leg mind két fog lal koz ta-
tá si le he tő ség is meg je löl he tő).

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja

A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka-
ma ra Mi nő ség-el len őr zé si Bi zott sá gá nak cí mez ve (le vél cím: 1373 
Bu da pest, 5. Pf.: 587.) pos tai úton kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon 
kér jük fel tün tet ni: „füg get len el len őr”. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je 

A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár időt kö ve tő 
30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A Mi nő ség-el len őr zé si Bi zott-
sá g dön té sé hez a Könyv vizs gá lói Köz fel ügye le ti Bi zott ság egyet-
ér té se szük sé ges. 

A pá lyá zat ered mé nyé ről az el bí rá lás ra elő írt 30 na pos ha tár-
időt kö ve tő 8 na pon be lül a pá lyá zók elekt ro ni ku san ér te sí tést 
kap nak. 

Fel hív juk a Tisz telt Pá lyá zók fi gyel mét, hogy a ha tár időn túl be
nyúj tott pá lyá za to kat nem áll mó dunk ban fi gye lem be ven ni. A be-
nyúj tott pá lyá za tok csak ab ban az eset ben te kint he tők ér vé nyes nek 
és ke rül nek el bí rá lás ra, ha va la men  nyi – je len pá lyá za ti fel hí vás ban 
fel tün te tett – for mai és tar tal mi fel té tel nek meg fe lel nek. 

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lőd ni le het: 

a  Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra Mi nő ség-el len őr zé si Bi zott sá gá-
nak tit kár sá gán a 473-4523 te le fon szá mon és a Könyv vizs gá lói Köz-
fel ügye le ti Bi zott ság tit kár sá gán a 795-1570-es te le fon szá mon.

n A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyv-
vizsgálóinak a 2010. december 31-i beszámoló könyvvizsgálata után 
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete számára külön kiegé-
szítő jelentést kell készíteniük. A kiegészítő jelentés szerkezetét 
és tartalmát a felügyelet és a kamara közös ajánlása szabályozza 
(ami 2009. és 2010. évben nem változott), amely mind a kamara, 
mind a felügyelet honlapján megtalálható. A készítés határideje a 
beszámolót elfogadó közgyűlés utáni 15 nap (befektetési vállalko-
zásoknál, árutőzsdei szolgáltatóknál), illetve május 31-e (hitelinté-
zeteknél és biztosítóknál). A kiegészítő jelentés készítése mintegy 
300 könyvvizsgáló kollégát érint. 

A hitelintézeti szektor esetén, az MNB kérésének (lásd: 32/2009 
(XII.1.) MNB rendelet 4. § (1)) eleget téve kérjük a bankok könyv-
vizsgálóit, hogy regisztráljanak az EBEAD rendszerben a melléklet 
szerint és a jelentésüket elektronikusan küldjék meg az MNB-nek. 
A takarékszövetkezetek könyvvizsgálói továbbra is postai úton jut-

tathatják el a különjelentést a MNBbe. A PSZÁF számára továbbra 
is minden esetben postai úton történik a kézbesítés.

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 felügyelet−kamara közös ajánlás 
2011. évi módosítása, átdolgozása során figyelembe veszi. Mind a 
pozitív visszajelzéseket, mind pedig a javítási lehetőségeket meg-
fogalmazó észrevételeket szívesen fogadjuk. 

Kérjük észrevételeiket, javaslataikat 2010. augusztus 5-ig juttas-
sák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu, fax: 
1/4734510, postacím: MKVK PTT 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.

  a g ó c s  g á b o R ,

az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának elnöke

Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának felhívása
hitelintézetek, befektetési vállalkozások, árutőzsdei szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói 

számára

Je len pá lyá za ti fel hí vás a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra hon lap ján (www.mkvk.hu) ke rült hi va ta lo san köz zé té tel re.
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Beszámol
Az MKVK Csongrád 
Megyei Szervezete

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Csongrád Me-
gyei Szervezete 2008. november 21-én számolt be 
munkájáról a kamara kibővített elnökségi ülésén. 
Jelen összegzés ezen időponttól ismerteti a területi 
szervezet tevékenységét. 

Területi szervezetünknél 2009. és 2010. évben ösz-
szesen 10 könyvvizsgáló tagsági viszonya szűnt 
meg, kilenc esetben a tag kérésére, illetve egy ta-
gunk hivatalból került törlésre. A növekedés kisebb 
mértékben új tag felvétele, valamint más megyéből 
történő átjelentkezés eredménye. Többen jelezték 
azon szándékukat, hogy 2011-ben az auditálási 
időszak lezárását követően be kívánják fejezni te-
vékenységüket. Ez megerősíti a kamara azon prog-
nózisát, hogy a taglétszám folyamatos csökkenése 
várható az elkövetkező időszakban.

A területi szervezet elnökségének 
munkája
Területi szervezetünk vezetősége az aktuális kama-
rai feladatokhoz, küldöttgyűlésekhez, igazodva tart-
ja üléseit. Minden egyes alkalommal küldöttekkel 
kibővített elnökségi üléseket tartunk, több esetben 
– az egységes megyei álláspont kialakítása érdeké-
ben – a tagjaink részére is megküldtünk anyagokat 
véleményezés, javaslattétel céljából. 

2009. június 12-én a társmegyei szervezetek 
(Bács, Békés) elnökeit, elnökségének tagjait is meg-
hívtuk az elnökségi ülésünkre, továbbá ugyan-
ezen ülésen részt vett Bősze András úr, a kamara 
főtitkára is.

Az elnökség a kamarai előterjesztéseken kívül 
megvitatta, illetve előkészítette a 
  területi szervezet pénzügyi tervének főbb 

számait,
  kötelező továbbképzés lebonyolításával kap-

csolatos teendőket,
  szakmai rendezvények témaköreinek meghatáro-

zását, előadókkal történő kapcsolatfelvételt,
  taggyűlések összehívásával, előkészítésével, 

a beszámoló összeállításával felmerülő fel-
adatokat,

  a megyében felmerülő szakmai- vagy kamarát 
érintő kérdéseket.

Taggyűlések
2009. évben két alkalommal (március 4-én és no-
vember 9-én) tartottunk taggyűlést. Beszámol-

tunk az előző évi tevékenységről, a területi szer-
vezet költségvetésének végrehajtásáról, elfogadtuk 
a 2009. évi pénzügyi tervünket. Novemberben a 
2010. évi üzemgazdasági terv elfogadása, illetve 
„A kamara gazdálkodásának jövőbeni elképzelé-
sei, prioritások felállítása”  előterjesztés megvitatá-
sára került sor. Területi szervezetünk lehetőséget 
adott a tagjainak arra, hogy e fontos, valamennyi 
könyvvizsgálót érintő témakörben mondjanak vé-
leményt. Az előzetes vélemények alapján állította 
össze elnökségünk azt az előterjesztést, amelyet a 
taggyűlés egyhangúlag elfogadott. Tagjaink egyet-
értettek a helyi elnökség azon javaslatával, hogy 
a tagdíjcsökkentés jelen helyzetben nem lenne 
tartós megoldás, mert a most rendelkezésre álló 
megtakarítás elfogyna, a kamara felélné a vagyo-
nát, és egy későbbi időpontban szükségszerűvé 
válna a tagdíjak megemelése. A prognózis szerinti 
taglétszám- és árbevétel-csökkenés miatt a tagdíj 
és a hozzájárulási díjbevétel csökkenése várható 
az elkövetkező időszakban. Ez továbbra is költ-
ségtakarékos gazdálkodást követel meg a kamara 
valamennyi szervezetétől, így a befolyt összeg-
ből, esetlegesen a megtakarításból kiegészítve kell 
megoldani a központ, illetve a területi szervezetek 
működését, a tagok részére nyújtott szolgáltatások 
körét, annak esetleges bővítését. 

A taggyűléseken meghívott vendégünk volt Dr. 
Lukács János elnök úr, majd szakmai rendezvény 
keretében előadóként működött közre.

Egy taggyűlést tartottunk 2010-ben, beszámoltunk 
a 2009. évi tevékenységről, elfogadtuk a pénzügyi 
terv végrehajtását. A taggyűlést ekkor is szakmai 
nappal kötöttük össze, az évközi adóváltozásokról 
hallgathattak előadást tagjaink.

Szakmai rendezvények
Szakmai rendezvényeinket igyekszünk az aktuális 
gazdasági eseményeknek, törvényi változásoknak 
megfelelően alakítani, továbbá a könyvvizsgálati 
munkát segítő témakörökben megtartani. A ta-
gokkal történő közvetlen kapcsolattartás során fi-
gyelembe vesszük azokat az igényeket, amelyek a 
könyvvizsgáló kollégák részéről felmerülnek egy-
egy témakört vagy előadót illetően.

Továbbra is szem előtt tartjuk azt, hogy tagjaink 
ingyenes előadás keretében, helyben teljesíteni tud-
ják a továbbképzési kötelezettségüket.

2009-ben 16 szakmai rendezvényt, 2010-ben pe-
dig 8-at szerveztünk.

A szakmai rendezvényeink száma, kreditpontértéke 
megfelelő keretet biztosított tagjaink részére a kötelező 
oktatás teljesítéséhez. Rendezvényeinket esetenként 
meghirdettük külső résztvevők számára is.

Havonta egy-két alkalommal adókonzultációs 
lehetőséget biztosítunk tagjaink számára az APEH 
(most már Nemzeti Adó- és Vámhivatal) munka-
társának közreműködésével. 

Kötelező szakmai továbbképzés 1. nap
A kötelező oktatást minden évben 5. csoportban, 
átlagosan 40-45 fő részvételével tartjuk.

Az értékelő lapok alapján megállapítható, hogy 
a kötelező oktatást tagjaink többsége szükséges-

nek és hasznosnak tartja. A témaköröket tekintve 
többen észrevételezték, hogy nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni a kis- és közepes vállalkozások 
könyvvizsgálata során előforduló gyakorlatban 
hasznosítható, a dokumentálást segítő alkalma-
zások megismerésére. Megyénkben a kötelező 
továbbképzésen ellenőrzést végzett 2009-ben a 
Közfelügyeleti Bizottság és az MKVK Oktatási 
Bizottsága, ez utóbbi 2010ben is. Információnk 
szerint negatív észrevétel nem merült fel egyik 
évben sem. 

Tagokkal való kapcsolattartás, egyéb 
helyi feladatok
A tagokkal történő kapcsolattartás elsősorban a 
szakmai rendezvényeken, valamint irodánkon ke-
resztül történik. Valamennyi tagunk rendelkezik 
e-mail címmel, vagyis működik az elektronikus 
kapcsolat. Az ügyfélkapus hozzáférés fontossá-
gára minden lehetséges fórumon felhívjuk a fi-
gyelmet, sajnos még nem teljes körű, különösen 
a szüneteltető tagoknál.

Nagyban segíti a területi szervezetek ügyinté-
zőinek munkáját, hogy hozzáférést kaptunk a 
kamara integrált informatikai rendszeréhez. A 
kötelező adatszolgáltatás elektronikus úton tör-
ténő teljesítése több kollégánk részére okozott 
problémát. A közreadott részletes kitöltési útmu-
tató ellenére tagjaink jelentős számban keresték 
meg irodánkat segítség kérése céljából.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően terü-
leti szervezetünk biztosítja tárgyalóját a minőség-
ellenőrzések lefolytatására azoknak a tagoknak, 
akik erre igényt tartanak. Minőségellenőr kollé-
ganőinket több alkalommal keresik meg tagjaink 
kérdéseikkel, akik készségesen állnak rendelkezés-
re a felkészülést illetően.

A helyi szervezet gazdálkodása
Fenntartjuk azon véleményünket, hogy költségta-
karékos gazdálkodással a központi finanszírozás, 
kiegészítve a helyi bevételekkel biztonságos anya-
gi hátteret nyújt a területi szervezetünk feladata-
inak ellátásához annak ellenére is, hogy tagjaink 
a szakmai rendezvényekért nem fizetnek részvé-
teli díjat, a külső résztvevőktől származó bevétel 
pedig igencsak szerénynek mondható.

Az MKVK Ellenőrző Bizottsága munkaprogram-
jának megfelelően helyszíni ellenőrzést végzett te-
rületi szervezetünknél. Az ellenőrzés – ismeretink 
szerint – nem tárt fel semmiféle hiányosságot sem 
a bizonylati fegyelem, sem a dokumentálás terén, 
sem gazdálkodásunkkal kapcsolatosan.

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

Csongrád Megyei  Szer vezetének e lnöksége 

Minőség-ellenőrzés
Megnevezés 2008 2009 2010*
Megfelelt 18 12 
Megfelelt, de … 3 1
Nem felelt meg 0 0
Összesen: 21 13
*Nincs lezárt eredmény

Tagok és társaságok 2008−2010.
Megnevezés 2008  2009   2010 
 12. 31. 12. 31. 12. 31.
Aktív tag (fő) 133 131 130
Szüneteltető tag (fő) 79 79 76
Tagok összesen (fő) 212 210 206
Társaságok (db) 63 64 65
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását és szakmai szókincsét 

a Rieb Alapítvány júniusban 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. június 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. június 14-től
Kedd, csütörtök 
9.00–11.30 /17.00–19.25 (heti 2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai – 
intenzív
2011. június 6–10. és 2011. június 20–24.
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. júNius

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

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

2011. szeptember 8−9-én kerül megrendezésre a
XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia.

Könyvvizsgálat változó piaci körülmények között 

a konferencia helyszíne: Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****
Balatonalmádi

Szekcióvezetők
I. általános szekció:  dr. Szebellédi István
II. módszertani szekció: dr. Nagy Lajos
III. költségvetési szekció: Győrffi Dezső
IV. informatikai szekció: Nyirati Ferenc

a konferencia jelentkezési lapja a 8. oldalon található, illetve a kamara honlapjáról (www.mkvk.hu) is letölthető.
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XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia – JELENTKEZÉSI LAP
2011. szeptember 8–9., Ramada Hotel & Resort lake Balaton****, Balatonalmádi

könyvvizsgálat változó piaci körülmények között
(KéRjüK nyoMTAToTT nAgybETűKKEl KiTÖlTEni)

jelentkezési határidő: 2011. július 29.
Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1373, Budapest 5., Pf.:587 Fax: 0614734510  Tel: 0614734540 Email: 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, amely egyben díjbekérő lesz.)
Számlázási név: ………………………………………………………………………………………………………………..
Számlázási cím: ………………………………………………………………………………………………………………..

SZÁllÁS (Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő) – Ramada Hotel & Resort lake balaton****

 1 éjszakára (2011. szeptember 8.)   1 ágyas szoba
 2 éjszakára (2011. szeptember 7–8.)   2 ágyas szoba megosztva: ………………………………………….
 nem kérek szállást            (résztvevő/kísérő neve)

Svédasztalos vacsora (2011. szeptember 7.) Műsoros gálavacsora és éjféli büfé (2011. szeptember 8., max. 300 fő)
(A gálavacsora tartalmazza a welcome drinket, valamint az üdítő- és kávéfogyasztást.)
 igénylem     4500,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)     igénylem     9000,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)
 nem igénylem            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 2011. szeptember 7-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
               Kamarai tagok részére nem kamarai tagok részére
1 éjszaka 1 ágyas szobában (csütörtök)  65 080,- Ft/fő  78 690,- Ft/fő 
1 éjszaka 2 ágyas szobában (csütörtök)  56 730,- Ft/fő  69 510,- Ft/fő 
2 éjszaka 1 ágyas szobában (szerda, csütörtök) 84 300,- Ft/fő  99 790,- Ft/fő 
2 éjszaka 2 ágyas szobában (szerda, csütörtök) 67 600,- Ft/fő  81 420,- Ft/fő 

Kísérő személy részvételi díja:
(A részvételi díjak tartalmazzák az étkezések és a kávészünetek árát. A 2011. szeptember 7-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 (2011. szeptember 8.) 22 870,- Ft/fő 
2 éjszaka 2 ágyas szobában (2011. szeptember 7-8.) 33 740,- 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 2011. szeptember 7-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8–9. (kamarai tag részére) 45 860,- Ft/fő 
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8. (kamarai tag részére) 28 880,- Ft/fő
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 9. (kamarai tag részére) 16 980,- Ft/fő
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8–9. (nem kamarai tag részére) 57 590,- Ft/fő
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8. (nem kamarai tag részére) 36 170,- Ft/fő
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 9. (nem kamarai tag részére) 21 420,- Ft/fő

Felhívjuk a kollégák szíves figyelmét arra, hogy a hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés  
jelentkezési sorrendben történik. A konferencia befogadóképessége maximum 500 fő. Kérjük a jelentkezési határidő 
betartását!

lemondási feltételek: 2011. július 29-ig történő ÍRÁSoS (oktatas@mkvk.hu) lemondás esetén a befizetett díj 50 százalékát 
térítjük vissza. Ezen időpont után érkező vagy elmulasztott lemondás esetén a befizetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

Kelt:.…………………………………………………………….                                    ………………………........……………..
                                                                                                                       aláírás


