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Beszámoló a kamara 2010. évi működéséről, 
az elnökség és az elnök 2010. évi tevékenységéről

I. Beszámoló a kamara 2010. évi 
működéséről

n A korábbi évekhez hasonlóan a kamara el-
múlt évét is kemény küzdelmek, csatározá-
sok, egyeztetések, viták, ülésezések, az egyre 
növekvő környezeti és minőségi elvárásoknak, 
követelményeknek való megfelelés, bizonyítás 
jellemezte. A pénzügyi válság miatt mintegy 
50 százalékkal emelkedett a felszámolás alá 
került cégek száma, ugyanakkor jelentősen visz-
szaesett a vállalkozás-alapítási kedv, a gazdaság 
visszaesése, az egyre nehezedő piaci körülmé-
nyek összességében kedvezőtlenül hatottak a 
könyvvizsgálatból származó bevételekre és jö-
vedelmezőségi mutatókra. Ugyanakkor a meg-
bízók hitelfelvételi, illetve hitelmeghosszabbítási 
lehetőségeinek szigorodása tovább fokozta a 
könyvvizsgálati kockázatokat. 

A kamara vezetése energiájának java részét 
eddig is és a jövőben is arra fordítja, hogy – a 
szakma jövőjéért érzett felelősség tudatában – 
egyrészt megakadályozza a könyvvizsgálat társa-
dalmi-gazdasági szerepének és a könyvvizsgálói 
megbízások számának a csökkenését, másrészt 
újabb és újabb lehetőségeket, kitörési pontokat 
keres a könyvvizsgálók mozgásterének bővíté-
se érdekében.

A kamara 2010-re vonatkozó célkitűzéseinek 
nagy részét teljesítettük: növeltük a tagságunk 
részére nyújtott kamarai szolgáltatások meny-
nyiségét és színvonalát; mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy a jogszabályi kötele-
zettségeken alapuló könyvvizsgálat értékhatá-
ra ne változzon;

●  segítettük tagjaink felkészülését feladata-
ik biztonságos ellátásában, és a minőség-
ellenőrzési követelmények teljesítésében 
különféle kézikönyvek és módszertani 
segédletek kidolgozásával (kkv-k, adótéte-
lek, társasházak, költségvetési intézmények 
könyvvizsgálata);

●  lefordítottuk és honosítottuk a nemzet-

közi könyvvizsgálati standardokat, me-
lyet kiegészítettünk a specialitásokat tar-
talmazó magyar nemzeti könyvvizsgálati 
standarddal;

●  felülvizsgáltuk a könyvvizsgálói képzést és 
továbbképzést, valamint a mentori rendszert, 
és jelentős változtatásokat, egyszerűsítése-
ket hajtottunk végre ezen a területen;

●  felülvizsgáltuk és aktualizáltuk a kamarai 
szabályzatokat;

●  aktualizáltuk az okleveles könyvvizsgá-
lói képzés tananyagait és a szóbeli vizs-
gakérdéseket;

●  ingyenes hozzáférést biztosítottunk a ka-
marai honlapunkon az Időszerű számviteli 
kérdések című kiadvány elektronikus vál-
tozatához;

●  jelentős előrelépés történt a könyvvizsgálói 
felelősségbiztosítás területén, (hat kivételtől 
eltekintve valamennyi aktív kamarai tagunk 
az előírásoknak megfelelő, érvényes bizto-
sítási szerződéssel rendelkezik); 

●  megrendeztük a XVIII. Országos Könyv-
vizsgálói Konferenciát Balatonalmádiban 
szeptember 3-án, amelyen három szekci-
óban 400 kamarai tag részvételével közel 
harminc előadás volt hallható;

●  megrendeztük a Könyvvizsgálók 2. Or-
szágos Sportnapok rendezvényt Szolno-
kon június 24-én, amelyen 198 kamarai 
tag vett részt.

A kamara központi apparátusa, az elnökség, 
a bizottságok és a tagozatok is jelentős segítsé-
get kaptak feladataik ellátásához a helyi szer-
vezetektől, amelyek biztosították, hogy tagja-
inkhoz kellő időben eljussanak a kamarával 
és a könyvvizsgálati gyakorlattal kapcsolatos 
információk, szakmai segítségnyújtások (állás-
foglalások, iránymutatások, konzultációs kér-
désekre adott válaszok, jogszabályváltozások 
értelmezései), továbbá hozzájárultak a kamarai 
rendezvények sikeréhez.

A 2010. évi minőség-ellenőrzések korrekt 
módon, magas szakmai színvonalon valósultak 
meg. Az előző évhez képest kettővel keveseb-
ben kaptak nem megfelelt minősítést, de az el-
lenőrzöttek számához képest az arányuk nem 
változott, 6,8 százalék. A minőség-ellenőrzési 
bizottság kérésére az ellenőrzöttek nagyon sok 
érdekes és hasznos fejlesztési javaslatot küldtek 
el a bizottságnak, amelyeket a jövőben, munká-
juk hatékonyságának növelése érdekében min-
denképpen figyelembe kell majd venni.

A szakmai továbbképzések szabályzatunk-
nak megfelelően zajlottak le. A beosztásról és a 
kötelező továbbképzés helyszíneiről a tagságot 
postai és elektronikus úton is időben értesítet-
tük. Változatlanul magas az időpontot módo-
sító tagok száma. A helyi szervezetek ismételt 
kérésének eleget téve a kötelező továbbképzés 
időtartamát 2011. március végéig meghosszabbí-
tottuk. Ennek ellenére 88 fő nem szerezte meg 
a szükséges 16 kreditet, és 247 főnek hiányzik 
a minősítéséhez szükséges egynapos előadás. 
A továbbképzési krediteket nem teljesítők szá-
mát az 1 táblázat mutatja.

1. táblázat
Továbbképzési kreditek nem 

teljesítése 2010-ben
Megnevezés Kötelező Szabadon Speciális
 első nap választható minősítésű
Főfoglalkozású − 35 fő 176 fő
Szüneteltető 9 fő 44 fő   71 fő

Kérelem alapján 107 fő kapott felmentést a 
kötelező, 127 fő a 2−4. nap és 10 fő az egyna-
pos speciális minősítéshez szükséges tovább-
képzés alól. 

Emelkedett a gyakorisága a külső – nem kamara 
által szervezett – helyszínen, illetve nem a saját, 
hanem egy másik helyi szervezetnél meghallga-
tott előadások révén elérhető kreditszerzésnek. 
A továbbképzési tananyag színvonalát, gyakor-
lati alkalmazhatóságát a tagság általában jóra, 
míg az oktatásszervezést és a helyszínt kiváló-
ra minősítette.

Az első napi kötelező továbbképzésen túl a 
helyi szervezetek 198 rendezvényén összesen 

2011. május 14-ei küldöttgyűlés megtárgyalta és elfogadta a kamara 
2010. évi működéséről, valamint az elnökség és az elnök 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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n A tagság a 2007. november 5-i választás ered-
ményeként új elnököt, alelnököt választott. Ösz-
szesen 5 fő elnökségi tag irányítja a megyei ka-
mara munkáját. 

A régión belül Fejér megye delegálta az elnök-
ségi tagot Csákányné Aschenbrenner Judit szemé-
lyében, valamint a szünetelő tagok képviseleté-
ben küldöttként Falusi Tamásnét. A kamara kül-
döttgyűlésébe helyi szervezetünk 5 főt delegált. 
Az MKVK állandó bizottságainak munkájában 
is szerepet vállaltunk, Bárány Terézia jelenleg az 
MKVK Felvételi Bizottságának tagja. Az országos 
elnökség kibővített ülésein a megyei elnök min-
den alkalommal részt vett. A kamarai struktúra 
és tagdíjrendszer felülvizsgálatára létrehozott ad 
hoc bizottság munkájában Vágvölgyi László megyei 
elnök vett részt.

Elnökségi ülést szerveztünk a régióhoz tartozó 
megyék elnökeinek, alelnökeinek.

Megyei elnökségi üléseket évente általában 
6 alkalommal tartunk, az elnökség, valamint a 
küldöttek részvételével. Megtárgyaljuk az éves 
pénzügyi és eredménytervet, a szakmai tovább-
képzési tervet, a kötelező oktatás bonyolítását, 
értékelését, a kamara működésével kapcsolatos 
feladatokat. 

A közérdeklődésre számot tartó témákat meg-
küldjük a kollégáknak. Folyamatosan felhívjuk a 
figyelmet a kamara honlapján megjelenő cikkek-
re, információkra.

Évente egy alkalommal tartunk taggyűlést, ahol 
az elnökség beszámol a megyei szervezet előző 
évben végzett munkájáról, a helyi költségvetés vég-
rehajtásáról. A taggyűlés dönt a helyi szervezet 
pénzügyi tervének jóváhagyásáról. Tájékoztatást 
adunk a könyvvizsgálókat foglalkoztató fontos és 
aktuális szakmai és kamarai kérdésekről. Taggyűlé-
seinkre a kamara elnökét meghívtuk. A határozat-
képesség minden taggyűlésen biztosított volt.

A működés feltételei. Tevékenységünket 
bérelt ingatlanban végezzük, az adminisztratív 
feladatokat egy munkatársunk látja el, a helyi 
kamara megalakulása óta. 

A főtitkári hivatal és a területi szervezet közötti 
információáramlás megfelelően biztosított, mun-
kakapcsolatunk jó.

tAglétszám AlAkulásA. A 2007. évi 
választás óta eltelt időszakban taglétszámunk 
csökkenő tendenciát mutat (lásd 1. táblázat), 
melynek alapvető oka az idős kollégák kilépése 
és a halálesetek. 

Tagjaink szakmai minősítéseit és a kamarai 
tagozatokban való részvételeiket mutatja a 2. és 
a 3. táblázat.

1. táblázat
Tagok, társaságok

Megnevezés 2008 2009 2010
Aktív tagok (fő) 107 102 99
Szüneteltető tagok (fő) 75 75 74
Összesen (fő) 182 177 173
Társaságok 63 68 66

2. táblázat
Minősítések

Megnevezés Természetes Társaság 
 személy 
Költségvetési 56 12
Pénztári 2 2
Pénzügyi intézményi 19 7
Összesen 77 21

3. táblázat
Tagozatok

Tagozat Létszám (fő)
Adótagozat 13
Igazságügyi könyvszakértői tagozat 18
Informatikai tagozat 4
Költségvetési tagozat 29
Könyvelői tagozat 14
Natura 4 
Pénz és Tőkepiaci tagozat 10

szAkmAi rendezvények, tAgokkAl 
vAló kApcsolAttArtás. A megyei 
kollégákkal a kapcsolattartás e-mail levelező 
rendszer segítségével történik. Minden tagunk 
rendelkezik internetelérhetőséggel. 

A szakmai továbbképzési tervünk kialakításánál 
fő szempont volt, hogy megyén belül igyekszünk 
minél több színvonalas előadást szervezni, mely-
lyel a törvény által előírt kreditpontok mindenki 
által megszerezhetők. A szakmai programok a 
tagok részére ingyenesek, melyet a kamara hon-
lapján közzéteszünk.  Minden esetben küldünk 
meghívót a régióhoz tartozó megyei szervezetek 
részére, az előadásainkon így biztosítjuk könyv-
vizsgálóiknak  az ingyenes részvételt.

A speciális minősítéssel rendelkező könyvvizs-
gálók részére költségvetési tanfolyamot szerve-
zünk, melyen több, más megyei könyvvizsgáló 
is részt vett.

Rendezvényeinkre meghívjuk a megyében lé-
vő számviteli szakembereket, számukra „fize-
tős” a program. A jó színvonalú előadásoknak 
köszönhetően egyre többen igénybe veszik ezt 
a lehetőséget.

Kötelező oktatást minden évben 40–50 fős cso-
portokban (4 csoport, egy csoportnak Dunaújvá-
rosban tartjuk a továbbképzését) szervezzük. A 
csoportbeosztásnál mindig figyelembe vettük a 
tagok által megjelölt időpontokat. A helyi szer-
vezet minden tagja teljesítette a kötelezően előírt 
továbbképzést.

Az oktatásról az értékelőlapok összesítése alap-
ján a jó előadó-választás miatt is, a könyvvizsgá-
lók 2010. évben
•�az oktatási anyag színvonalát 4,61 pontra,
•�az oktatási anyag gyakorlati színvonalát 4,45 

pontra,

•�Dr. Nagy Lajos oktató szakmai munkáját 4,66 
pontra,

•�Dr. Adorján Csaba oktató szakmai munkáját 5 
pontra értékelték.
2010-ben számítástechnikai tanfolyamot szer-

veztünk. A táblázatkezelői tanfolyamot három 
oktatási szinten hirdettük meg (alap, kezdő, ha-
ladó), 22 fő részvételével. Az oktatás díjához a 
megyei elnökség döntése alapján, személyenként 
egyszeri ötezer forinttal hozzájárultunk.

kApcsolAttArtás más szAkmAi 
szervezetekkel. Helyi szervezetünk 
jó együttműködést alakított ki a Számviteli 
Szakemberek Fejér Megyei Szervezetével, valamint 
a Közgazdasági Társaság helyi szervezetével. 

minőség-ellenőrzés. A minőségvizsgálathoz 
a tag kérésére a helyi szervezet külön helyiséget 
tud biztosítani, amelyet a tagok több alkalommal 
is igénybe vettek. A minőség-ellenőrzésre kijelölt 
személyek részére – minőségellenőr bevonásával – 
felkészítést tartunk. Az 2008, 2009-es eredményekről 
lásd a 4. táblázatot.  2010-ben 8 főt jelöltek ki 
vizsgálatra, eredményéről adattal még nem 
rendelkezünk, a tájékoztatás szerint nem zárultak 
le az ellenőrzések. 

4. táblázat
Minőség-ellenőrzés

Megnevezés 2008  2009
 Fő % Fő %
Megfelelt 7 87,5 7 50,0
Megfelelt, megjegyzéssel – – 5 35,7
Nem felelt meg 1 12,5 2 14,3
Összesen 8 100 14 100,0

AdAtszolgáltAtás
2009. és 2010. évben is elektronikus úton kellett 

az adatszolgáltatást teljesíteni. (Lásd 5. táblázat) A 
megyei adminisztrátor nagy segítséget nyújtott a 
könyvvizsgálóknak a kitöltött adatlapok feldolgo-
zásában, továbbításában.

5. táblázat
 Adatok alakulása ezer Ft-ban
Megnevezés 2009 2010 Index % 
   (2010/2009)
Egyéni vállalkozók 
Kibocsátott jelentések száma (db) 425 411 0,96
Könyvvizsgálói árbevétel 193 590 163 985 0,85
Átlagos árbevétel 455,5 399 0,88
Társaságok 
Kibocsátott jelentések száma (db) 973 892 0,92
Társaság árbevétele 457 792 417 831 0,91
Könyvvizsgáló társ.-k átlag. árbev. 470,41 469,26 0,99

kulturális és szórAkoztAtó 
progrAmok. Évente rendezünk könyvvizsgálói 
bált, borkóstolót szerveztünk Balatonfőkajáron, 
majd Balatonlellén, külföldi autóbuszos kirándulást 
Erdélyben, majd Csehországban.

Az MKVK Fejér Megyei Szervezet elnöksége 
nevében:

V á g V ö L g y i  L á s z L ó

Fejér  megyei  e lnök

BESZÁMOL
az MKVK Fejér Megyei Szervezete

A megyei szervezet az országos 
elnökség januári ülésén számolt be 
az elmúlt három év munkájáról. 

(A beszámolót szerkesztett formában 
ismertetjük.) 
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A MAgyAr Könyvvizsgálói KAMArA elnöKségéneK írásbeli szAvAzás útján hozott 
hAtározAtA (2011. Május 14.)

Küldöttgyűlési hAtározAtoK (2011. Május 14.)

60/2011. számú (2011. 5. 14.) elnökségi ha-
tározat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
tizenhárom igen szavazattal akként határozott, 
hogy az éves adatszolgáltatás kiegészül a kö-

vetkezőkkel: az egyes kamarai tag könyvvizs-
gáló/könyvvizsgáló cég hány darab 200 mil-
lió forint alatti, 201−300 millió forint közötti, 
301−500 millió forint közötti, illetve 501 millió 
forint feletti éves nettó árbevétellel rendelkező 

céget auditál, és azokat milyen megbízási ösz-
szeggel teljesíti.

D R .  L u k á c s  J á n o s 

az MKVK elnöke

1/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság véle-
ményének ismeretében 88 igen, 2 nem szavazat-
tal elfogadta a kamara, valamint az elnökség, az 
elnök 2010. évi működéséről és tevékenységéről 
szóló beszámolót.

2/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a fe-
gyelmi megbízott 2010. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolót.

3/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 86 igen, 3 nem szavazattal és 2 
tartózkodás mellett elfogadta a szakértői bizottság 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

4/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 74 igen, 8 nem szavazattal és 9 
tartózkodás mellett elfogadta az oktatási bizottság 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

5/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 86 igen szavazattal és 3 tartóz-
kodás mellett elfogadta a fegyelmi bizottság 2010. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót.

6/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 82 igen, 1 nem szavazattal és 7 
tartózkodás mellett elfogadta a felvételi bizottság 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

7/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 82 igen, 5 nem szavazattal és 
4 tartózkodás mellett elfogadta a minőség-ellen-
őrzési bizottság 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.

8/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 85 igen, 5 nem szavazattal és 2 
tartózkodás mellett elfogadta az ellenőrző bizottság 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

9/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 88 igen szavazattal és 2 tar-
tózkodás mellett elfogadta a központi választá-
si bizottság 2010. évi tevékenységéről szóló be-
számolót.

10/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság véle-
ményének és a kamara könyvvizsgálójának jelen-
tése ismeretében, 78 igen, 4 nem szavazattal és 
5 tartózkodás mellett elfogadta a kamara 2010. 
évi „A számviteli törvény szerinti egyéb szerve-
zetek egyszerűsített éves beszámolójá”-t az alábbi 
fő számokkal, számviteli beszámolóját az alábbi 
fő összegekkel:

– mérlegfőösszeg 1 404 768 e Ft,
– alaptevékenység eredménye 40 229 e Ft,
– vállalkozási tev. eredménye 49 233 e Ft.

A kamarai tevékenység összesen 89 462 e Ft 
mérleg szerinti nyereségét a tőkeváltozásba kell 
átvezetni.

11/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság vélemé-
nyének ismeretében 84 igen, 2 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett elfogadta a kamara 2010. évi 
tervének teljesüléséről szóló beszámolót.

12/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság vélemé-
nyének ismeretében 73 igen, 10 nem szavazattal 
és 7 tartózkodás mellett elfogadta a kamara 2010. 
évi összesített üzemgazdasági tervét az alábbi fő 
számokkal:

– adózás előtti eredmény: −22 873 e Ft,
– mérlegfőösszeg: 1 342 850 e Ft.

13/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés a központi választási, jelölő 
és szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket választotta meg:
Választási bizottság (5 fő)
1. Kovács Brigitta 4. Vörös László dr.
2. dr. Róth József 5. Wágner Vilmos
3. dr. Szemes Ferenc 

Jelölő bizottság (5 fő)
1. Derzsi György 4. Puskás István
2. Elekes Mária 5. Bíró Jánosné
3. Frint Gáborné

Szavazatszámláló bizottság (6 fő)
1. Bakó Anikó 4. Keller Piroska
2. Gulyásné Sinka Erika 5. Lehotai Sándorné
3. Dánfi Dezső 6. Nagy Magdolna

14/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 89 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását. 

15/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 84 igen szavazattal, 1 tartóz-
kodás mellett elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara felvételi szabályzatának és a szabályzat 
mellékletét képező nyomtatványnak az előterjesz-
tés szerinti módosítását azzal, hogy az alapszabály 
61. pontjának módosítása az egységes szerkezetű 
szabályzat szövegében átvezetésre kerül.

16/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 76 igen szavazattal, 1 tartóz-
kodás mellett elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara minősítési szabályzatának előterjesztés 
szerinti módosítását azzal, hogy az alapszabály 
169. pontjának módosítása az egységes szerkezetű 
szabályzat szövegében átvezetésre kerül.

17/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 78 igen szavazattal, 3 tartóz-
kodás mellett elfogadta a pénzmosás és a terroriz-
mus megelőzésére és megakadályozására szolgáló 
könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről 
szóló szabályzatot és annak mellékleteit.

18/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés 82 igen, 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett jóváhagyta a minőség-ellenőrzési 
bizottság szervezeti és működési szabályzatát. 

19/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés a vitában elhangzott kiegészí-
téssel 72 igen, 9 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett elfogadta a Dr. Bartók Nagy András Élet-
műdíjra vonatkozó szabályzat előterjesztés sze-
rinti módosítását.

20/2011. (5. 14.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyűlés egyhangúlag akként határozott, 
hogy az elnökség a könyvvizsgálói értékhatár vár-
ható emelése miatt kialakult helyzet kezelésére, 
az azzal kapcsolatos kamarai teendőkre 30 napon 
belül készítsen intézkedési tervet, és arról tájékoz-
tassa a kamarai tagságot.

D R .  L u k á c s  J á n o s

az MKVK elnöke
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19 030 fő vett részt (átlagosan 96 fő/rendez-
vény), amelyen 553 kreditet lehetett szerezni 
(átlagosan szervezetenként 27 kreditet, de a fő-
városban, Pest, Baranya és Tolna megyében 40 
fölöttit). A költségvetési és a pénzintézeti mi-
nősítéssel rendelkezők részére 49 alkalommal 
szerveztünk továbbképzést. A kamarai tagság 
időbeosztását segítve több előadást már ügyfél-
kapus regisztrációs lehetőséggel hirdettünk meg, 
ezzel biztosítva az oktatási időszak rugalmas 
tervezését. Országosan közel ezer kérelem érke-
zett be a helyi szervezetekhez jóváhagyásra kül-
ső oktatásszervezőktől könyvvizsgálói kredites 
képzésekre. Ezek egy részét a szabályzatunkban 
foglaltak miatt nem lehetett elfogadni, bár ezt 
sokan sérelmezték és fellebbeztek.

A legnagyobb érdeklődés a minőség-ellenőr-
zéssel, valamint az adó- és járulékváltozásokkal 
kapcsolatos előadásokon volt, melyeket több 
helyen a Magyar Számviteli Szakemberek Egye-
sületének megyei szervezeteivel és a megyei 
adóhivatalokkal közösen tartottak.

Az elmúlt év egyik legfontosabb eseménye 
volt, hogy novemberben megjelent az Európai 
Bizottság zöld könyve, amely a könyvvizsgálói 
szakma európai és világszintű válságjeleinek 
elemzésével, módszertani korlátaival, a meg-
változott körülményekhez igazodó reformlé-
pések megtételével, az új kihívásokra adott vá-
laszokkal foglalkozott. A kamara vezetésének 
felhívására számos kamarai tagunk válaszolt 
írásban a felvetett harmincnyolc kérdésre. Ezen 
véleményekre alapozva állítottuk össze és küld-
tük el Brüsszelbe a kamaránk álláspontját, ami 
a honlapunkon is olvasható, a többi országból 
beérkezett véleményekkel együtt.

Éves adatszolgáltatási kötelezettségének – ki-
sebb zökkenőkkel tarkítva – minden tagunk ele-
get tett ugyan, de a június 10-i határidő betar-
tása többeknek komoly gondot jelent, főként a 
könyvvizsgálati határidők miatt. Ezt jelzi, hogy 
az adatszolgáltatásra kötelezett kamarai tagok 
mindössze 46,2 százaléka, a társaságoknak pe-
dig csak a 41,3 százaléka teljesített az eredeti 
határidőre. Felszólításokra végül is a tagság 84,45 
százaléka és a társaságok 88,82 százaléka teljesí-
tette ügyfélkapun keresztül az adatszolgáltatást, 
míg a többiek papíron tették ezt meg.

(Az ügyfélkapus bejelentkezés legfontosabb 
előnyei: lehetővé válik, hogy a honlapon ke-
resztül megtekinthessék és módosíthassák a 
kamarában nyilvántartott adataikat; bizonyos 
esetekben ügyintézés is kezdeményezhető; meg-
találhatók a kamarával kapcsolatos pénzügyi, 
biztosítási adatok; lehetőség van az elektronikus 
számlák letöltésére; online beküldhető az adat-
szolgáltatás; fel lehet jelentkezni az ügyfélkapus 

rendezvényekre; naprakészen követni tudják a 
megszerzett kreditpontokat.)

A kamara tagdíjak, illetve hozzájárulási díjak 
befizetését – félévenként eltérő mértékben – a 
tagság jelentős hányada nem teljesíti határidő-
re. Különösen rossz a társaságok és a szünetel-
tető tagok fizetési morálja. (Lásd 2. táblázat) A 
késedelmes napok átlagos száma 39. (Jelenleg 
67-en vannak még késedelemben, ami 1880 e 
Ft tagdíjhátralékot jelent.) A kamarai tagok, il-
letve tagjelöltek számának megoszlását és ala-
kulását a 3. és 4. táblázat összegzi.

2. táblázat
Kimutatás a határidőben be nem 

fizetett tagdíjakról, hozzájárulásokról
Státusz 2010. I. félév 2010. 
Aktív tagok (fő) 1 764 1 938
Összeg (e Ft) 38 423 48 974
A kiszámlázás %-ában 52,3 38,9
Társaságok (db) 992 748
Összeg (e Ft) 128 836 142 324
A kiszámlázás %-ában 60,8 64,7
Szüneteltető tagok (fő) 1 443 1 279
Összeg (e Ft) 22 367 19 825
A kiszámlázás %-ában 62,5 55,7

3. táblázat
A kamarai tagok számának 
megoszlása és alakulása

Megnevezés Fő % Fő % Változás 
 2009-ben 2010-ben %
Kamarai 
tagok száma 5 689 100 5 626 100 -1,1

főfoglalkozású 3 383 59,5 3 335 59,3 -1,4
szüneteltető 2 306 40,5 2 291 40,7 -0,7
fővárosi 2 109 37,1 2 092 37,2 -0,8
megyei 3 580 62,9 3 534 62,7 -1,3
férfi 1 821 32,0 1 784 31,7 -2,0
nő 3 868 67,9 3 842 68,3 -0,7
40 év alatti 622 10,9 670 11,9 +7,7
41-50 év közötti 1 498 26,3 1 501 26,7 +0,2
51-60 év közötti 2 258 39,7 2 224 39,5 -1,5
61-70 év közötti 970 17,1 930 16,5 -4,1
71 év fölötti 341 5,9 301 5,3 -11,7

4. táblázat 
A kamarai tagjelöltek számának 

megoszlása és alakulása
Megnevezés Fő % Fő % Változás 
 2009-ben 2010-ben %
Összes kamarai 
tagjelölt 193 100,0 185 100,0 -4,1

főfoglalkozású 182 94,3 172 92,9 -5,5
szüneteltető 11 5,7 13 7,0 +18,2
fővárosi 98 50,8 54 29,2 44,9
megyei 95 49,2 131 70,8 +37,9
férfi 69 35,8 87 47,0 +26,1
nő 124 64,2 98 52,9 -20,9
40 év alatti 147 76,2 137 74,1 -6,8
40 év feletti 46 23,8 48 25,9 +4,3

II. Beszámoló a kamara 
elnökségének 2010. évi 

tevékenységéről
A kamara elnöksége 2010-ben kilencszer 

(hét rendes és két rendkívüli esetben) ülése-
zett, ebből öt alkalommal a területi szerveze-
tek elnökeivel kibővítetten. Egyszer történt 
ülés nélküli távszavazás az új 805-ös, 810-es 
és 880-as témaszámú standardok jóváhagyá-
sa ügyében.

Az elnökségi ülések a megtárgyalandó napi-
rendi pontok számosságának és az elnökségi 
tagok aktív hozzászólásainak köszönhetően 
általában 5−6 órán át tartottak, az előzetesen 
meghirdetett és elfogadott féléves munkaprog-
ramok alapján. Minden ülés határozatképes 
volt, az elnökségi ülésekről kirívó gyakoriság-
gal senki sem maradt távol. 

Az elnökség a munkáját egész évben a 
könyvvizsgálói törvény és a kamarai alap-
szabály előírásai szerint végezte, az év során 
meghozott, összesen 124 határozatáról a tag-
ságot elektronikus úton, a kamarai Hírlevél-
ben értesítette.

Az elnökség 2010-ben a következő kiemelt 
tevékenységeket végezte el. 

● Gondoskodott a küldöttgyűléseken hozott 
határozatok végrehajtásáról, a kamarai szabály-
zatok kiadásáról, az új könyvvizsgálati standar-
dok elfogadásáról és megjelentetéséről.

● Véleményt nyilvánított és javaslatokat tett 
a könyvvizsgálókat érintő jogalkotási és jogal-
kalmazási kérdésekben. 

● Másodfokon elbírált 39 fellebbezést, ebből 
20 fegyelmi (díjtartozás, továbbképzés elmu-
lasztása, összeférhetetlenség megsértése), 10 
felvételi, 8 oktatási (okleveles könyvvizsgálói 
képzési programba való felvétel, illetve egy-
egy tantárgyi modul teljesítésének elismeré-
se) és egy minőség-ellenőrzési bizottság által 
hozott határozatot, és 8 esetben enyhítette a 
szankciókat.

● Az elnökön, valamint a nemzetközi és 
a szakmai alelnökökön keresztül kapcsolatot 
tartott a könyvvizsgálók nemzetközi szerve-
zeteivel.

● Felügyelte és ellenőrizte az OKKT tevé-
kenységét, amely az elmúlt évben nyolc ülé-
sén többek között megtárgyalta az okleveles 
könyvvizsgálói képzés tananyagainak és vizs-
gakérdéseinek helyzetét, valamint elbírált 56 
méltányossági kérelmet.

● Felügyelte és ellenőrizte az okleveles 
könyvvizsgálói képzést és a könyvvizsgálók 
szakmai továbbképzési rendszerét, melynek 
keretében jóváhagyta a kötelező oktatás lebo-
nyolításának 2010. évi elveit.

● A Ket.-eljárás miatt szigorodott adminisztrá-
ciós kötöttségek miatt arról döntött, hogy nem 
kezdeményezi ismételten a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara intézmény-akkreditálását a fel-
nőttképzésben, tekintettel a kamara Oktatási 
Központ Kft. intézmény-akkreditációjára.

Beszámoló a kamara 2010. évi működéséről, 
az elnökség és az elnök 2010. évi tevékenységéről

(Folytatás az 1. oldalról.)
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● Létrehozott egy ad hoc-bizottságot a ka-
marai struktúra és tagdíjrendszer felülvizsgá-
latára, majd elfogadta annak jelentését.

● Kialakította a könyvvizsgálókra vonatko-
zó 2010. évi adatszolgáltatás rendjét és határ-
idejét, valamint a szakmai felelősségbiztosítási 
kötelezettség teljesítésének irányelveit. 

● Határozott egy új, Informatikai szakmai 
tagozat létrehozásáról, amely az informatikai 
alkalmazások terén jelentős tapasztalatokkal 
rendelkező könyvvizsgálókat fogja össze, akik 
segítik a teljes kamarai tagságot az informá-
ciótechnológiai lehetőségek megismerésében, 
a modern feldolgozási rendszerek által bizto-
sított elemzések, dokumentálások, vizsgálati 
tesztek, eljárások elvégzésében és azok fej-
lesztésében; megállapította az új tagozat fel-
adatkörét, kapcsolatát a kamara elnökségével 
és bizottságaival.

● Megkönnyítette a könyvvizsgálói képzés 
bemeneti feltételeit azzal, hogy nemcsak szak-
irányú, hanem más felsőfokú diploma és mérleg-
képes könyvelői oklevél birtokában is be lehet 
iratkozni a könyvvizsgálói szakképzésbe.

● Lehetővé tette a könyvvizsgáló jelöltek 
számára, hogy főálláson kívül is bekapcsolód-
hassanak a mentori rendszerbe.

● Elfogadta az új magyar nemzeti könyv-
vizsgálati standardot.

● Bővítette és egyben szigorította is a fe-
gyelmi szankciókat. 

● Elfogadott nyolc területi szervezet mun-
kájáról szóló beszámolót.

● Elfogadta a kamara tagozatainak beszá-
molóit.

● Jóváhagyta a kamarai központi admi-
nisztráció kezelését segítő iratkezelési szoft-
ver beszerzése tárgyában megkötött vállalko-
zási szerződést.

● Jóváhagyott egy egymillió forintos tá-
mogatást a vörös iszap károsultjainak meg-
segítésére. 

III. Beszámoló a kamara 
elnökének 2010. évi 

tevékenységéről

A kamara elnöke 2010-ben is számos fóru-
mon képviselte a kamarát, irányította a kamara 
működését, felügyelte a kamara alelnökeinek, 
a fegyelmi megbízottnak, a bizottságok elnöke-
inek, valamint a főtitkárnak a tevékenységét, 
féléves időtartamokra elkészítette az elnökség 
előzetes munkatervét, összehívta és levezette 
az elnökségi üléseket. 

Ezenkívül a kamara elnökének 2010. évi 
főbb tevékenységét a következőkben lehet 
még felsorolni.

● Részt vett a területi szervezetek taggyű-
lésein, ahol a kamara belügyeivel és a könyv-
vizsgálat aktuális kérdéseivel kapcsolatosan 
tartott előadásokat, valamint válaszolt a tag-
ság által feltett kérdésekre.

● Személyes megbeszéléseket folytatott 
más országok kamarai vezetőivel. A szakmai 
alelnökkel együtt részt vett az IFAC és a FEE 
konferenciáján, valamint a Visegrádi négyek 
és a határ menti kamarák találkozóján, ahol 
előadást tartottak a kamara helyzetéről és a 
könyvvizsgálók hazai problémáiról.

● Több ízben folytatott tárgyalásokat a 
Pénzügyminisztérium, illetve a későbbiekben 
Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseivel a 
kamarai és a számviteli törvény változtatásá-
ról, az Önkormányzati, illetve a későbbiekben 
Belügyminisztérium képviselőivel a társasházak 
és a költségvetési szervek könyvvizsgálatáról, a 
Gazdasági Versenyhivatal régi és új vezetőivel 
a könyvvizsgálói díjak minimumának megha-
tározásáról, az APEH, illetve a későbbiekben 
a NAV, a PSZÁF, az ÁSZ, a BEMSZ és a KKB 
elnökével a kamara és a szervezetük közötti 
együttműködés javításáról, a Magyar Szakmai 
Kamarák Szövetségével a kamarák jövőjéről és 
a közös problémák megoldásáról, valamint a 
Menedzserek Országos Szövetségével a kettős 
kamarai tagság elkerülésének lépéseiről.

● Többször részt vett a kamara bizottsá-
gainak, illetve szakmai tagozatainak ülésein, 
és az általuk szervezett programokon elő-
adást tartott. 

● A fegyelmi megbízott javaslatára 229 eset-
ben rendelt el fegyelmi eljárást, ami az elmúlt 
évhez képest hárommal kevesebb. 

● Főszerkesztő-helyettesként havonta részt 
vett a SZAKma szerkesztőbizottsági ülésein, 
amelyeken igyekezett a folyóirat arculatát és 
tartalmát a kamara és a könyvvizsgálók érde-
kében befolyásolni, a megjelentett cikkekkel, 
tanulmányokkal a könyvvizsgálókat tájékoz-
tatni, munkájukat segíteni. 

● Engedélyezte a kamara szabad pénzesz-
közeinek kamatozó betétszámlán történő le-
kötését. 

● Felügyelte a Dr. Bartók Nagy András 
Életműdíj odaítélésével összefüggő feladato-
kat ellátó „Díjazó Testület” tevékenységét, és 
2010. szeptember 3-án Fekete Imréné részére 
ünnepélyes keretek között átadta az életmű-
díj kitüntetést.

● Irányította a kamara pr-munkáját, töre-
kedett a folyamatos és a jó kapcsolattartás-
ra a médiával. 2010-ben könyvvizsgálatról, 
könyvvizsgálókról összesen 62 témakörben 
(elsősorban a könyvvizsgálók által feltárt vagy 
feltárandó hibákkal összefüggésben) jelent 
meg valamilyen cikk, melyből 23 pozitív, 13 
negatív és 26 közvéleményt nem befolyásoló 
hangvételű. Főbb témaként a könyvvizsgálók 
által feltárt vagy feltárandó hibák jelentek 
meg. Egy témakör több médiában is megje-
lent, így a sajtómegjelenés száma 200−300 
alkalom fölöttire tehető. 

● A kamara hírnevét erősítendő, előadásokat 
tartott más szervezetek konferenciáin, felszó-
lalt különféle fórumokon, tévé- és rádióműso-
rokban és megjelent sajtóorgánumok hasábja-

in, valamint enciklopédiákban. Engedélyezte, 
hogy a kamara nevében az elnökségi tagok, 
illetve tagozati vezetők interjút adjanak. Til-
takozását fejezte ki, ha téves információk és 
értelmezések következtében a média és egyes 
szervezetek rossz hírben tüntették fel a szak-
mát, illetve a könyvvizsgálókat.

● Több ízben tett bejelentést a Közbeszer-
zési Tanácshoz a közbeszerzési pályázatok 
helytelen kiírásai miatt.

● Tájékoztatta az elnökséget a kamarai sza-
bályzatalkotás és szabályzatmódosítás tárgyá-
ban hozzá érkezett kezdeményezésekről, és 
az indítványok elnökségi elfogadása esetén 
gondoskodott a szabályzat (szabályozás) el-
készítéséről. 

● Részt vett és beszédet mondott az új ka-
marai tagok eskütételén (ez 11 alkalommal 
történt meg, és összesen 56 fő tett esküt, akik 
közül mindössze 20 fő kapott könyvvizsgálói 
igazolványt, mert aktív tagként folytatja tevé-
kenységét), illetve a könyvvizsgálói oklevelek 
ünnepélyes átadásán (két alkalommal került 
erre sor, és összesen 93 fő végzett a könyv-
vizsgálói tanfolyamokon).

● Megkötött egy megállapodást az Optennel, 
melynek következtében a kamarai tagok jelen-
tős kedvezménnyel (az eredeti ár ötödéért) vá-
sárolhatják meg az elektronikus jogtárat.

● A könyvelői programok fejlesztői részé-
re – marketinglépésként – létrehozta és már 
számos cégnek odaadományozta a „Könyv-
vizsgálóbarát szoftver” címet.

● Három alkalommal is fogadott delegációt 
a Kínai Könyvvizsgálói Kamarából.

IV. A kamara középtávú 
programjából 2010-ben 
teljesített célkitűzések

● Biztosított a kamara likviditása és ered-
ményessége.

● Tovább növekedett a kamara szakmai szol-
gáltatásainak színvonala és mértéke. A kon-
zultációs testület 323, a tagságtól beérkezett 
kérdésre adott térítés nélkül választ.

● A kamara központja a könyvvizsgálói 
törvény által előírt hatósági feladatainkat fo-
lyamatosan ellátja.

● Aktualizálásra kerültek a kamara legfőbb 
szabályzatai.

● Növekedett a minőség-ellenőrzés szak-
mai színvonala és a tagság részéről annak el-
fogadottsága.

● Sikerült kivédeni számos, a kamarára néz-
ve kedvezőtlen törvénymódosítást.  

● Hosszas egyeztető tárgyalások során elér-
tük, hogy a megszorítások ellenére 68 900 000 
forint költségvetési forrást kapjon a kamara 
közszolgálati feladatainak ellátására.

● További előrelépések történtek a kamara 
egységes adatbázison alapuló integrált infor-
matikai rendszerének kiépítésében, a kamara 
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gazdálkodási adatainak feldolgozási és terve-
zési rendszerében, továbbá az ügyfélkapus 
regisztráció elterjedésében.

● Az előzetes egyeztetések, konzultációk, 
kibővített elnökségi ülések, bizottsági tagok 
beszámolói révén javult az információáramlás a 
kamara központja és a területi szervezetek kö-
zött, így a döntések is megalapozottabbak.

● A területi szervezetek rendszeres és fo-
lyamatos kapcsolatot tartottak mind az aktív, 
mind pedig a szüneteltető tagjainkkal. Több-
szöri időpontban és helyszínen biztosították 
számukra a kötelező, ingyenes szakmai to-
vábbképzésen való részvétel lehetőségét, és 
számos szakmai rendezvényt tartottak az 
aktuális, tagokat érintő témákban. Ugyanak-
kor a taggyűlések látogatottságában már ked-
vezőtlenebb a kép: három megyét leszámítva 
a meghirdetett első időpontra még nem volt 
meg a határozatképesség. A legtöbb megyé-
ben közös programokat rendeznek a szám-
viteli szakemberek, az adótanácsadók és a 
pénzügyi ellenőrök egyesületével.

● A kamara szakmai tagozatai – azonos 
szakterületen tevékenységet végző kamarai 
tagok szakmai közösségei – 2010-ben is ered-
ményes munkát végeztek. A szakmai tago-
zatok munkájában részt vevő kamarai tagok 
számát mutatja az 5. táblázat

5. táblázat
A szakmai tagozatok munkájában
 részt vevő kamarai tagok száma

Tagozat  2009- 2010- Válto- Költség-
megnevezése ben ben  zás keret
 (fő) (fő) (%) (e Ft)
Adótagozat 380 414 +8,9 2 236
Igazságügyi könyv- 
szakértői tagozat 576 590 +2,4 213
Informatikai tagozat − 108 − −
Költségvetési tagozat 338 378 +11,8 1 298
Könyvelői tagozat 195 250 +28,2 845
Natúra tagozat 66 78 +18,2 1 222
Pénz- és tőkepiaci t. 503 501 -0,4 5 444
Összesen  2 058 2 299 +11,7 11 258

◗  Az adótagozat az elmúlt évben négy darab 
ingyenesen látogatható, két kreditpont érté-
kű és adószakértői kreditszerzést is biztosító 
szakmai rendezvényt szervezett a 80−100 
fős átlagos látogatottság mellett.

◗  Az igazságügyi könyvszakértői tagozat leg-
főbb eseménye a 2010. december 1-jén meg-
rendezett konferenciája volt, amelyen 120 tag 
vett részt. A tagozat vezetése az év során két 
esetben ülésezett. A szakértők 15 beérkezett 
kérdésre adtak szakmai tanácsot.

◗  A költségvetési tagozat az elmúlt évben is 
kétszer rendezett Balatonföldváron kb. 100 
fő részvételével kétnapos tagozati tanácsko-
zást, amelyre neves előadókat is meghívtak. 
A tagozati viták tapasztalatait is hasznosít-
va elkészült a költségvetési szervek (önkor-
mányzatok) könyvvizsgálatának módszer-

tani segédlete és minőség-ellenőrzésének 
kibővített kérdőíve.

◗  A könyvelői tagozat elnöksége a januári 
ülésén vitaindító anyagokat fogadott el, 
amelyeket más egyéb dokumentumokkal 
feltettünk a kamara tagozati fórum oldalá-
ra, segítve az igénybevevők munkáját. Az 
év során két szakmai napot rendezett száz 
fő fölötti részvétellel.

◗  A natúra tagozat a többségében főfoglalko-
zású tagjai részére az elmúlt évben két, jó 
hangulatú, magas szakmai színvonalú tag-
gyűléssel egybekötött rendezvényt és két 
kirándulást szervezett, rendezvényenként 
35–40 fő részvételével. 

◗  A pénz- és tőkepiaci tagozat az elmúlt év 
során négy alkalommal szervezett négy 
kreditpontos térítésmentes szakmai napot, 
alkalmanként 160−280 fő részvételével. Az 
előadások témáinak kiválasztása e-mail cím-
mel rendelkező tagok véleményének kikéré-
sével történt. Ezenkívül három alkalommal 
tartottak kisebb létszámú, két kreditpontos 
workshopot/kerekasztal-beszélgetést. A tago-
zat elnöksége negyedévente ülésezik. Tárgy-
évben elért eredmények: a könyvvizsgálói 
különjelentésre vonatkozó PSZÁF−kamarai 
ajánlás változásainak egyeztetése a PSZÁF 
képviselőivel; a takarékszövetkezetek könyv-
vizsgálatát segítő módszertani útmutató 
(munkaprogram) kidolgozásának pályázta-
tása és szakmai felügyelete; korszerű, szak-
mai anyagokat és teljes tagozati tagnévsort 
tartalmazó honlap elkészítése a kamara hon-
lapján belül; az elnökség munkáját támogató 
szakértői csoport létrehozása és működése; 
jogszabályok véleményezése; részvétel a kon-
zultációs szolgálat munkájában.
● A kamara bizottságai havonta megtartott 

ülésein az egyre növekvő leterheltségük ellené-
re is szakszerűen és lelkiismeretesen látták el 
a szabályzataikban foglalt feladataikat. 

● A kamara Békéltető testületének 2010-ben 
nem volt teendője.

● A kamara szakmai alelnöke a szakér-
tői bizottság munkájának irányítása mellett 
– részben attól függetlenül – látta el a követ-
kező feladatokat:

•vezette a magyar nyelvre lefordított nem-
zetközi könyvvizsgálati és minőség-ellenőrzési 
standardokat lektoráló bizottságot;

•folyamatosan tartotta a kapcsolatot a 
MONEYVAL-lal, az Európa Tanács Pénzmo-
sás Elleni Intézkedéseket Értékelő Szakértői 
Bizottságával;

•koordinálta az év során kamaránkhoz ér-
kezett 12 kérdőívből tízre adott kamarai vá-
laszokat, amelyből a legnagyobb horderejű 
az Európai Bizottság zöld könyvében feltett 
38 kérdésre angolul megfogalmazott válasz 
volt, amelyet ugyancsak a szakmai alelnök 
készített elő;

•képviselte a kamarát a FEE-ben, illetve an-
nak SMP/SME munkacsoportjában;

•a kamara elnökével tájékoztató előadást 
tartott kamaránk helyzetéről és a könyvvizs-
gálók problémáiról a Visegrádi négyek és a 
határ menti kamarák találkozóján.

● A kamara nemzetközi alelnöke 2010-ben 
is a költségracionalizálást szem előtt tartva 
szervezte a kamara nemzetközi tevékenysé-
gét. Ezt bizonyítja, hogy a tervezethez képest 
négymillió forint megtakarítást ért el. A ka-
mara nemzetközi kapcsolatai középpontjában 
a FEE-tagságunkból adódó kötelezettségek és 
a FEE által szervezett programokon, munka-
csoportokban való részvétel állt. A korábbi 
évekhez hasonlóan törekedtünk a szomszédos 
országok kamaráival való kapcsolatok erősíté-
sére, illetve a Visegrádi négyekkel kialakult jó 
kapcsolat fenntartására. 2010-ben kamaránk 
rendezte mind a határ menti kamarák veze-
tőinek találkozóját Hajdúszoboszlón, mind 
pedig a Visegrádi négyek szakmai konferen-
ciáját Sárváron, melyek rangját emelte, hogy 
azokon részt vett a FEE elnöke és alelnöke 
is. Összesen 15 nemzetközi konferencián és 
IFAC-rendezvényen képviseltettük magun-
kat, és két új együttműködési megállapodást 
kötöttünk az ukrán és az azeri kamarával. A 
2010. évi FEE-tagdíj 43 707 euró, az IFAC-
tagdíj pedig 30 220 USD volt, amely 7,9 szá-
zalékkal, illetve 26,2 százalékkal magasabb, 
mint az előző évi hozzájárulás.

● A kamara háttérintézményei közül az 
Oktatási Központ Kft. – a költségtakarékossá-
gi intézkedéseknek köszönhetően – 2010-ben 
64 775 e Ft adózott eredményt ért el, így is-
mét teljesítette az 50 millió forint osztalék 
kifizetését.

● A Biztosítási Alkusz Kft. bevételei a pénz-
ügyi válság ellenére 9,4 százalékkal emelkedett, 
s ezzel sikerült 4 515 e Ft adózott eredményt 
elérnie, amelyből a kamara ismét egymillió 
forint osztalékot kap.

● A kamara mindkét alapítványa veszte-
séggel zárta a 2010-es évet is. A könyvvizs-
gálók nyelvi oktatását támogató Rieb László 
Alapítványban 388 e Ft, míg a nemzetközi 
számviteli standardok adaptálásáért és kiadá-
sáért létrejött Magyar Számvitel Fejlesztéséért 
Alapítvány 429 e Ft veszteséget ért el.

V. 2010-ben elkezdett, de 
a következő évre áthúzódó 

feladatok

Ki kell dolgozni: 

•egy stratégiát a könyvvizsgálati érték-
határ növekedésének lassítása, megfékezése 
és a könyvvizsgálói feladatok szélesítése ér-
dekében;

•a könyvvizsgálat szerepét, fontosságát 
hangsúlyozó kommunikációs taktikát, amely 
csökkentené a könyvvizsgálat aktuális ható-
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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.

köre és a nyilvánosság felfogása közötti el-
várási rést; 

•az Optennel való együttműködésre ala-
pozva fel kell kutatni azon gazdálkodó szer-
vezeteket, amelyek a törvény szerint könyv-
vizsgálatra kötelezettek, de ennek nem tesznek 
eleget, illetve össze kell vetni a Cégbírósági 
nyilvántartás szerint bejegyzett könyvvizsgálók 
adatait a kamarai adatszolgáltatással;

•egy segédprogramot a pályázatírási és vál-
lalási díjak tekintetében, hogy tagjaink minél 
nagyobb hányada eséllyel indulhasson a külön-
böző könyvvizsgálói feladatok elnyeréséért; 

•egy cél- és eszközrendszerében össze-
hangolt, folyamatosan megújuló, az eddigi 
tapasztalatok alapján feltárt hiányosságokat, 
gyengeségeket kiküszöbölő, tartalmilag pon-
tosított, a vizsgált szervezetek nagyságrendje 
és jellege szerint differenciált könyvvizsgála-
ti módszertani segédletet, amely hozzájárul 
a könyvvizsgálati standardok készségszintű 
használatához;

•a végelszámolás, felszámolás, az átalaku-
lások, az ismételten összeállított, a non-profit 
szervezetek, a konszolidált beszámolók és az 
európai projektek könyvvizsgálati módszerta-
nát segítő kézikönyveket és minőség-ellenőr-
zési útmutatókat;

•egy támogatási programot, hogy egyre 
több könyvvizsgáló használjon munkája so-
rán könyvvizsgálatot segítő szoftvereket, ami 
azonban nem helyettesítheti a könyvvizsgáló 
szakmai mérlegelését a feladatok lényegessé-
gének, az eljárások kiválasztásának és a fel-
adat elvégzésének megítélésében;

•az elektronikus aláírás és archiválás beve-
zetésének lehetőségét;

•a hálózati rendszer elterjedésének propagan-
dáját annak érdekében, hogy a könyvvizsgálók 
a jövőben ne csak egyedül dolgozzanak; 

•a továbbképzési kreditszerzés lehetősé-

geit és a számonkérés módszereit távoktatás 
és elektronikus online előadások megtekinté-
sén keresztül is. 

Tovább kell növelni a minőség-ellenőrzési 
rendszer hatékonyságát, racionalizálását, a kér-
dőívek egyszerűsítését, pontosítását annak ér-
dekében, hogy a rendszer – a formai elemeket 
háttérbe szorítva – jobban igazodjon a könyv-
vizsgálói munka jellegéhez, minőségének meg-
ítéléséhez, könnyítse az ellenőrzés menetét, 
csökkentse idő- és költségigényét.

Partnerszervezetek bevonásával, ismeret-
terjesztéssel, oktatással elő kell segíteni a kis- 
és közepes vállalkozások könyvelt tételeinek 
teljes körű elemzésére, tesztelésére, archivá-
lására alkalmas informatikai megoldások el-
terjedését.

Folyamatosan figyelni kell a nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok változásait, és 
annak megfelelően kell aktualizálni a magyar 
könyvvizsgálati standardot.

Véglegesíteni, közzétenni és oktatni kell 
az IFAC Etikai Kódexe magyar nyelvű for-
dítását. 

További egyeztetéseket, tárgyalásokat kell 
folytatni a választott bírósági tevékenység vég-
zésének, a könyvvizsgálat közbeszerzés alóli 
mentességnek, a könyvvizsgálói titoktartási kö-
telezettség egyértelműsítésének, a mérlegképes 
könyvelők integrálásának lehetőségéről.

Aktívan részt kell venni a megújított Or-
szágos Számviteli Bizottság, és a Magyar 
Számviteli Standard Testület munkájában, 
ahol maximálisan képviselni kell a kamarai 
tagok érdekeit.

Ki kell alakítani az együttműködés új kere-
teit a KKB-vel a közérdeklődésnek kitett tár-
saságok könyvvizsgálóinak minőség-ellenőr-
zése tekintetében.

Kezdeményezni és támogatni kell a nagy és 
a kisebb könyvvizsgáló társaságok kapcsolat-

felvételét, bedolgozói és alvállalkozói szerző-
dések megkötését. 

Szorosabb együttműködést kell kialakítani 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, il-
letve a Magyar Adótanácsadók és Könyvelők 
Szövetségével (a MAX-szal).

Folyamatosan bővíteni és korszerűsíteni 
kell az okleveles könyvvizsgálói képzés tan-
anyagait.

Keresni kell a kompromisszumos – eljárási 
díj megfizetése nélküli – megoldást az egyéni 
vállalkozó könyvvizsgálók státuszmódosításá-
val kapcsolatosan.

Tovább kell emelni a kamarai szolgáltatá-
sok színvonalát, hatékonyságát, szakszerűsé-
gét és gyorsaságát.

El kell készíteni az elmúlt négyéves válasz-
tási ciklus alatt végzett munka értékelését, és 
zavartalanul elő kell készíteni és le kell bo-
nyolítani a tisztújító választásokat.

D R .  L u k á c s  J á n o s

az MKVK elnöke

A mAgyAr könyvvizsgálói 
kAmArA lApJA

Megjelenik: havonta
Felelős kiadó: Bősze András főtitkár

Felelős szerkesztő: Nagy Ildikó
A szerkesztőség címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. 

Levelezési cím: 1373 Budapest, 5., Pf. 587 
Telefon: 473-4500 

Fax: 473-4510 • E-mail: mkvk@mkvk.hu
internet: www.mkvk.hu 
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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: 06-1-473-4510  Tel: 06-1-473-4540  E-mail: oktatas@mkvk.hu

név: …………………………………………………………………………….  résztvevő  Kísérő 
(A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjenek kitölteni.)

Kamarai tagszám:  .........................................   Helyi szervezet: ..........................................................................................................................
levelezési cím: ............................................................................................................................................... telefonszám: .................................  
Fax: ...............................................................................................  e-mail:  ....................................................................................................
(Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezés visszaigazolása elektronikusan történik, ezért kérjük e-mail cím megadását, 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


