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A j á n ló
A könyvvizsgáló kérdez, 
a konzultációs szolgálat 
válaszol
A témák között szerepel a sa-
ját tőke átrendezése beolva-
dáskor és a közalapítványok 
kötelező könyvvizsgálata.

Beszámol a Vas Megyei 
Szervezet
A Vas Megyei Szervezet lét-
számadatai mellett a kötelező 
továbbképzésről, a szakmai 
rendezvényekről, a minőség-
ellenőrzésről is olvashatunk.

A kamara nemzetközi 
tevékenységéről
Olvashatunk a kamara rész-
vételével zajló külföldi és ha-
zai nemzetközi találkozókról 
és szerepvállalásáról nemzet-
közi szervezetekben.

Első kézből
A 2012-es adózási, számviteli 
és tb-változásokról a SZAKma 
folyóirat konferenciáján első 
kézből, a törvényelőkészítők-
től tájékozódhat.
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a minőség-ellenőrzési bizottság 
2010. évi tevékenységéről

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-
ellenőrzési Bizottsága 2010-ben tizenhárom-
szor ülésezett, ebből 12 rendes és 1 rendkívüli 
ülést tartott. A bizottsági ülések minden eset-
ben határozatképesek voltak, és az ülésekről 
hitelesített jegyzőkönyv készült. A bizottság a 
munkáját egész évben a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, vala-
mint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. 
évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) előírá-
sai szerint végezte.

Elvégzett feladatok

A 2010. évi minőség-ellenőrzési
terv végrehajtása

A bizottság
●  a minőségellenőrök közreműködésével el-

lenőrizte és értékelte a magyar nemzeti 
könyvvizsgálati standardok (477 ellenőr-
zött) és a belső minőség-ellenőrzésre vonat-
kozó nemzeti standardok (392 ellenőrzött) 
érvényesülését;

●  a lefolytatott minőség-ellenőrzés kapcsán 869 
határozatot hozott. Határozataiban kezde-
ményezte és alkalmazta a Kkt.-ban megha-
tározott intézkedéseket;

●  lefolytatta a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzésének és megaka-
dályozásának ellenőrzését szolgáló vizsgá-

latot, és első fokon 392 határozatot hozott 
a vizsgálat befejezéséről.

A 2010. évi szakmai feladatok
teljesítése a bizottság éves

munkaterve alapján

Szabályozási feladatok 
◆ Az Szmsz és az Eljárási szabályzat módosítása

A bizottság új szervezeti és működési sza-
bályzata elfogadásának, valamint eljárási sza-
bályzata módosításának célja a Kkt. és a kama-
rai alapszabály 353–354. pontjaiban leírtaknak 
való még pontosabb megfelelés, a minőség-el-
lenőrzési eljáráshoz kapcsolódó fogalmak pon-
tosítása és új fogalmak bevezetése, valamint a 
területi szervezetek javaslatainak szabályzat-
ba történő beépítése volt. Az átfogó tartalmú 
változtatások miatt a szervezeti és működési 
szabályzatba teljesen új részek kerültek be-
emelésre, az eredeti számozást nem lehetett 
megőrizni, ezért az új szerkezetben és tarta-
lomjegyzékkel került kialakításra.

◆ A Módszertani kézikönyv fejlesztése
A küldöttgyűlés jóváhagyta a bizottság új 

szervezeti és működési szabályzatát. Az újon-
nan elfogadott szervezeti és működési szabály-
zat az alapszabály 353. pontjában felsorolt kér-
déseket rendezi, és kikerültek azok az előírá-
sok – többek között a korábbi szabályzat (26) 
pontjában szabályozott minősítési szabályok 
–, melyeknek taglalása a szervezeti és műkö-
dési szabályzat helyett a minőség-ellenőrzési 
módszertani kézikönyvre tartozik.

Az előzőekre figyelemmel szükségesnek mu-
tatkozott a minőség-ellenőrzési módszertani 
kézikönyvbe megfelelően átemelni a 2008. 
decemberi küldöttgyűlés által már elfogadott 
azon szabályozást, amely szerint a közérdek-
lődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizs-

A kamara legutóbbi (2011. 
május 14-ei) küldöttgyűlése 
megtárgyalta és elfogadta 
az MKVK Minőség-ellenőrzési 
Bizottságának beszámolóját 
a 2010. évi tevékenységről.
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gálói és könyvvizsgáló cégei esetén – az álta-
lános előírásoktól eltérően – az értékelési ha-
tárok szigorúbbak: megfelelt minősítés 90% 
felett adható.

Mindezekre tekintettel módosította a Mi-
nőség-ellenőrzési módszertani kézikönyvet, 
amelyet az elnökség is elfogadott.

Ebben az évben külső szakértő igénybevé-
telével kidolgozta az IFRS konszolidált kér-
dőívet és felülvizsgálta a konszolidált (ma-
gyar) kérdőívet. 

A Módszertani kézikönyv segédletei közül 
elkészültek a befektetési alapok és a pénzmo-
sás kérdőívéhez tartozó segédletek.

◆ A pénzmosás és a terrorizmus megelőzésére és 
megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevé-
kenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat és 
annak mellékletei

A küldöttgyűlés elfogadta a pénzmosás és 
terrorizmus finanszírozása megelőzésére és 
megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói 
tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló új 
szabályzatot és annak mellékleteit, amelyeket 
a bizottság készített elő. A szabályzatalkotás 
során érvényesült az a koncepció, hogy a ka-
marai szabályozásban következetesen szét kell 
választani a minőség-ellenőrzést a pénzmosás 
és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és 
megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói 
tevékenység kamarai ellenőrzésétől, amelyek 
– jóllehet, mindkét eljárás tekintetében a mi-
nőség-ellenőrzési bizottság az első fokon eljáró 
kamarai szerv, és mindkét eljárás során minő-
ségellenőr folytatja le a helyszíni vizsgálatot 
– külön kamarai hatósági eljárásoknak minő-
sülnek. Mindezekre figyelemmel a pénzmosás 
és terrorizmus finanszírozása megelőzésére 
és megakadályozására szolgáló könyvvizsgá-
lói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló 
szabályzatnak részletesen – és nem az elnök-
ség hatáskörébe tartozó Minőség-ellenőrzési 
módszertani kézikönyvre utaltan – szükséges 
tartalmaznia az ellenőrzés szabályait. A két 
szabályzatot azért is indokolt külön kezelni, 
mivel az egyik küldöttgyűlési, a másik elnök-
ségi hatáskörbe tartozik. 

Informatikai rendszerek
fejlesztése

➯ Az Integrált Informatikai Rendszer (IIR) 
minőség-ellenőrzési modul 2010-ben elvégzett 
fejlesztései: 

•a könyvvizsgáló személyek és társasá-
gok éves kötelező adatszolgáltatásának és a 
minőség-ellenőrzésre kiválasztottak részletes 
adatszolgáltatásának az MKVK portálján ke-
resztül történő elektronizálása (honlap-IIR 
összekapcsolása);

•határidő-figyelő program fejlesztése, iratok 
automatikus előállítása (értesítő- és megbízóle-

velek, határozatok stb.) és azok automatikus 
iktatása (IIR-MonDoc összekapcsolása);

•fejlesztés a 2010. évi minőség-ellenőrzési 
folyamatok megvalósításához és a 2010/2011. 
évi minőség-ellenőrzési folyamatok további 
ügyviteli támogatásához.

➯ A minőség-ellenőrzést támogató kérdőív 
kitöltő szoftveren 2010-ben elvégzett jelentős 
módosítások: 

•új és módosult kérdőívek csatolása a rend-
szerbe (IFRS konszolidáció, befektetési alapok 
és magyar konszolidációs kérdőív);

•határozati javaslatok (javasolt szankció és 
indokolás) csatolása a rendszerbe;

•nyomtatási funkció bővítése;
•zárójelentés automatikus elkészítése az 

egyedi megbízások és a MER ellenőrzésre;
•felhasználói kézikönyv készült a program 

használatához.

Oktatás

A bizottság minden évben kiemelt szakmai 
feladatának tekinti az ellenőrzési tapasztalatok 
összegzését és ezek tolmácsolását a könyvvizs-
gáló és minőségellenőr kollégák számára.

Minőségellenőrök kötelező éves továbbképzése
A korábbi évekhez hasonló magas szak-

mai színvonalon került megrendezésre 
a VIII. Országos Minőség-ellenőrzési Tovább-
képzés 2010 júniusában az alábbi kiemelt té-
mákkal:

•kitekintés a közfelügyeleti tevékenység 
európai gyakorlatára,

•egységes gyakorlat kialakítása a minőség-
ellenőrzésben,

•belső minőség-ellenőrzési rendszerek el-
lenőrzése,

•a zárójelentések és a határozati javaslat 
formai és tartalmi követelményei, szoftvertá-
mogatás (egyedi megbízások és MER);

•egységes értelmezés a pénzmosás és a ter-
rorizmus finanszírozása megelőzésére és meg-
akadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellenőrzésében, a határozati javaslat 
formai és tartalmi követelményei, 

•minőség-ellenőrzés a Ket. tükrében,
•kommunikáció és konfliktuskezelés a mi-

nőség-ellenőrzések során.
Meghívott volt a továbbképzésre a kamara 

elnöke, szakmai és oktatási alelnöke, az el-
lenőrző bizottság elnöke, a főtitkára, a KKB 
elnöke – akit két szakértő képviselt – és a 
szakértői bizottság egy tagja, aki a bizottsági 
ülések állandó meghívottja. A KKB külön ér-
tékelésében kiemelkedően jónak minősítette 
az oktatás színvonalát.

A 2010. évben elvégzett egyéb oktatási felada-
tok:

•az éves kötelező szakmai továbbképzés 

témái közül a „pénzmosás és terrorizmus fi-
nanszírozása megelőzésére” vonatkozó okta-
tási anyag kidolgozása;

•a 2009. évben „nem felelt meg” eredményt 
elérők oktatási anyagának elkészítése, a kép-
zés megszervezése és megtartása;

•a megyei szervezeteknél előadások tar-
tása „A minőség-ellenőrzés tapasztalatai” 
címmel.

A közigazgatási hatósági eljárás
tapasztalatai

A minőségellenőr zárójelentése és az ellen-
őrzött esetleges észrevétele alapján 2010-ben 
1261 db határozatot hozott a minőség-ellen-
őrzés (egyedi, MER) és a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzésére és 
megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói 
tevékenység kamarai ellenőrzés (továbbiakban: 
PMT ellenőrzés) eredményének minősítésé-
ről, az ellenőrzés alá vont részére a minősítés 
alapján előírt kötelezettségekről, valamint az 
indokolt intézkedések alkalmazásáról.

Az egyedi megbízások, a MER és a PMT 
ellenőrzések lefolytatása során cca. 6213 db 
irat keletkezett (tájékoztató-, értesítő-, meg-
bízólevél, végzés, zárójelentés és mellékle-
te, határozat) 2010. szeptember–2011. január 
hónapokban.

Kapcsolattartás

A bizottság 2010-ben is kapcsolatot tar-
tott többek között a helyi szervezetekkel, az 
MKVK Szakértői Bizottságával és a Könyv-
vizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal (továb-
biakban: KKB). 

•A KKB, mint felügyeleti szerv minden 
évben áttekinti az előző évi közérdeklődésre 
számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói el-
lenőrzéseinek dokumentációit és a bizottság 
által hozott határozatokat utólag véleménye-
zi, illetve megteszi a jövőre vonatkozó ész-
revételeit.

•A KKB ebben az évben kiemelten foglal-
kozott a költségvetési szervek ellenőrzésének 
kérdőívével, és megfogalmazta javaslatait. 

•A bizottság folyamatos szakmai konzultá-
ciós kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel. 
Minden évben bekéri a szervezetek által össze-
sített tapasztalatokat, majd rendszerezve beépíti 
azokat a tárgyévi munkatervébe. A bizottság 
az MKVK Szakértői Bizottságával valamennyi 
lényeges szakmai kérdésben konzultál és egy 
tagjuk állandó meghívott az üléseire.

•Tagjai több alkalommal tartottak előadáso-
kat a helyi szervezeteknél és az MKVK Pénz-és 
Tőkepiaci Tagozatának rendezvényein.

S z a b ó  z S u z S a n n a

az MKVK Minőség-ellenőrzési Bizottságának elnöke
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Közalapítványok kötelező 
könyvvizsgálata

A Gt.-ben említett jogszabály az 1997. 
évi CLVI. törvény a közhasznú szerveze-
tekről. Ez a törvény nem tartalmaz elő-
írást a kötelező könyvvizsgálatra vonatko-
zóan. A számviteli törvény szerinti egyes 
egyéb szervezetek beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sa-
játosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) 
kormányrendelet 2009. július 1-jétől tö-
rölte a rendelet hatálya alá tartozó szer-
vezetekből a közhasznú társaságokat. Az 
1959. évi IV. törvény a Polgári törvény-
könyvről (Ptk.) ugyanezen időponttól már 
szintén nem tartalmaz szabályokat a köz-
hasznú társaságokat illetően. Mindezekből 
az következik, hogy a nonprofit gazdasági 
társaságokra könyvvizsgálat tekintetében 
a Gt.-ben, illetve a számviteli törvényben 
meghatározott szabályok az irányadók. Ez 
pedig azt jelenti, hogy egy nonprofit kft. 
könyvvizsgálati kötelezettségét, függet-
lenül attól, hogy közhasznú-e, vagy sem, 
a százmilliós nettó árbevételi értékhatár, 
illetve az 50 fő létszám dönti el. 

A tények alapján a nonprofit közhasznú 
kft.-k könyvvizsgálata csak az értékha-
tár túllépés miatt kötelező. Mi a helyzet 
a közalapítványok könyvvizsgálatával? 
Egyes közalapítványokat az szja 1%-nak 
gyűjtésére hoz létre egy önkormányzat. 
A közalapítványnak sem a bevétele, sem 
az eredménye nem teszi lehetővé, hogy 
a könyvvizsgálati díjat kifizethessék. Ér-
telmezésem szerint 2009. július 1-jétől 
ezeknél a szervezeteknél sem kötelező 
a könyvvizsgálat. Kérem segítségüket a 
problémámban.

A 224/2000. (XII. 19.)  kormányrendelet  
19. §. (1) bekezdése alapján  kötelező a könyv-
vizsgálat minden közalapítványnál, függetlenül 
attól, hogy milyen céllal létesítették.

Saját tőke átrendezése
beolvadáskor

„A” vállalkozás beolvad „B” vállalko-
zásba. A beolvadás könyvszerinti ér-
téken történik átértékelés nélkül. „A” 
vállalkozás jegyzett tőkéje 10 egység, 
tőketartaléka 10 egység, eredménytar-
taléka −4 egység, lekötött tartaléka 2 
egység. A lekötött tartalékot a cég tu-
lajdonosa több évvel ezelőtt pótbefize-
tés címén nyújtotta a társaságnak. „B” 
vállalkozás jegyzett tőkéje 5, tőketar-
taléka 5, eredménytartaléka 10 egység. 
Nincsenek egymással szembeni része-
sedései, követelése, kötelezettsége. 
Új tulajdonosok nem lépnek be, régiek 
nem lépnek ki. Az átalakulással létre-
jövő cég vagyommérleg-tervezetének 
különbözetek oszlopában nem szerepel 
semmi. Az átalakulással létrejövő cég 
vagyonmérleg-tervezetében az egyes 
saját tőke elemek simán összeadódnak, 
illetve a rendezés oszlopban ezt a tulaj-
donosok úgy szeretnék megváltoztatni, 
hogy a lekötött tartalékot átvezetnék 
az eredménytartalékba. 

Így az átalakulással létrejövő társa-
ság vagyonmérleg-tervezetének utolsó 
oszlopában az alábbi számok szerepel-
nének: 

jegyzett tőke: 10+5=15, 
tőketartalék: 10+5=15, 
eredménytartalék: −4+10+2=8, 
lekötött tartalék: 0. 

Kérdésem a következő:
A) A beolvadás során az átalakulással 

létrejövő cég vagyonmérleg-tervezeté-
ben lehetséges-e a rendezés oszlopban 
a fenti lekötött tartalékot átvezetni az 
eredménytartalékba?

B) Ha az A) válasz szerint nem lehet, 
és éppen ezért az átalakulás második 
döntése alkalmával úgy döntenek a tu-
lajdonosok, hogy a pótbefizetést vissza-
utaltatják, akkor az átalakulással lét-
rejövő cég vagyonmérleg-tervezetben 
lehet-e a lekötött tartalékot a különbö-
zetek oszlopban a tulajdonosokkal szem-
beni kötelezettségekhez átvezetni?

Az általam jónak ítélt válasz:
A) Álláspontom szerint lehetséges, 

mivel a cégek tulajdonosai szabadon át-
rendezhetik a saját tőkét az átalakulás 
során, feltéve, hogy az átrendezés után 
mindem elem pozítív marad, azaz a sa-
ját tőke nem kevesebb, mint a jegyzett 
tőke.

B) Álláspontom szerint ezt kell csi-
nálni, hogy a vagyonmérleg-tervezet az 
átalakulás időpontjában majdan meglévő 
tőkehelyzetet tükrözze (hiszen addigra 
már a pótbefizetést visszafizették.)

A kérdező által feltett kérdésekre adott vá-
laszok egyikével sem értek egyet. 

A számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 
38. § (4) bekezdése szerint „Lekötött tartalékként 
kell kimutatni a gazdasági társaságnál a veszteségek 
fedezetére kapott pótbefizetés összegét, a pótbefizetés 
visszafizetéséig, elszámolása a pénzmozgással egyide-
jűleg történik.” A (6) bekezdés szerint „A lekötött 
tartalék feloldását – a (4) bekezdés szerinti pótbefizetés 
kivételével – a tőketartalékkal, illetve az eredménytar-
talékkal szemben kell elszámolni, annak függvényé-
ben, hogy a feloldott tartalék a tőketartalékból, illetve 
az eredménytartalékból került lekötésre.” 

A számviteli törvény ismertetett szabályai 
miatt a lekötött tartalékban megjelenő össze-
get nem lehet pénzügyi teljesítés nélkül kive-
zetni, sem az eredménytartalékkal, sem a le-
kötött tartalékkal szemben. Mivel a negatív 
eredménytartalékot az átvevő társaság ered-
ménytartaléka kompenzálja (tőketartalékkal 
szemben is megszüntethető lenne, ha nem 
lenne eredménytartalék), emiatt a pótbefizetés 
miatti lekötött tartalék sem okoz problémát az 
átalakulás során.

Maga a korábbi pótbefizetés visszafizetése 
nem az átalakuláshoz kapcsolódó tőketranzak-
ciók része, emiatt azt nem kell az átalakulási 
vagyonmérlegben megjeleníteni. Ez ugyanolyan 
természetű gazdasági esemény, mint a gazdál-
kodásból származó eredmény. 

A könyvvizsgáló kérdez,  
a konzultációs szolgálat válaszol
A közérdeklődésre számot tartó ol-
vasói kérdéseket és a konzultációs 
szolgálat szakértője által adott vá-
laszokat rendszeresen közöljük. To-
vábbra is várjuk a szabályzatokkal, 
számvitellel, adó zással és könyv-

vizsgálattal kapcsolatos észrevéte-
leiket, javaslataikat, kérdéseiket a 
konzultációs szolgálat honlapján 
vagy a konzultációs adatlap bekül-
désével a konzultaciosszolgalat@
mkvk.hu e-címre.
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n Szervezetünk működését 3 fős elnökség irá-
nyítja. A küldöttek száma három. A kamara 
országos tevékenységében – ebben választási 
ciklusban – egy fő a Felvételi Bizottság elnöke-
ként vesz részt. A kamarai törvény módosu-
lása következtében jelen választási ciklusban 
az elnökségben nem képviseltetjük magunkat. 
Az adminisztrációs és szervezési feladatokat 
megbízási szerződéssel foglalkoztatott kollé-
ganő látja el.

Az elnökség rendszeresen ülésezik, az alkal-
manként felmerülő kérdéseket soron kívüli ülé-
seken tárgyalja meg. 

Évente 1-2 alkalommal tartunk taggyű-
lést, amit általában egy szakmai előadással 
egészítettünk ki. Legutóbbi taggyűlésünkön 
Dr. Lukács János úr A könyvvizsgálat aktuális 
kérdései címen tartott előadást. A taggyűlésen 
az elnökség beszámol az előző év gazdálko-
dásáról, a szervezet működéséről, továbbá a 
helyi pénzügyi terv elfogadásáról határozunk. 
Taggyűlésen számolunk be a kamara országos 
szervezetében végzett munkáról is. 

Működésünket ebben az évben is a takaré-
kosság jellemzi annak érdekében, hogy ren-
delkezésére álljon az a pénzösszeg, amiből a 
terveink szerint a helyi szervezet elhelyezését 
biztosító iroda megvásárolható. A jelenleg bé-
relt irodánk alkalmas arra, hogy a tagjaink mi-
nőség-ellenőrzését is nyugodt, elszeparált he-
lyen lehessen megvalósítani. Itt tartjuk elnök-
ségi üléseinket is. 

Valamennyi tagunk rendelkezik e-mail elér-
hetőséggel, így elektronikus úton tudjuk eljut-
tatni tájékoztató anyagunkat, információkat a 
könyvvizsgálóknak. Visszajelzések szerint gyor-
sabb, naprakész lett az ügyintézés.

A szervezet létszámadatait a táblázat mu-
tatja.

Szervezetünk létszámadatai (fő) 
Könyvvizsgáló tagok :  139 
 aktív  72 
 szüneteltető 67 
A megyei tagjainak száma az előző évhez képest 1 tag-
gal növekedett, 8 taggal csökkent. 

Szakmai tagozatokban való részvétel :  39 
 Adótagozat 4 
 Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat 15 
 Informatikai Tagozat (új) 2 
 Költségvetési Tagozat 13 
 Könyvelői Tagozat 1 
 Natúra Tagozat 1 
 Pénz- és tőkepiaci tagozat 3 

Minősítés :  39 fő
 Költségvetési 32 fő
 Pénzügyi 4 fő
 Pénztári 2 fő
 Befektetés vállalkozási 1 fő

Könyvvizsgáló társaságok száma:  44
 2 társaság szűnt meg (1 a társaság kérésére, illetve 1 
a tag halála miatt)

 Kötelező továbbképzés, szakmai 
rendezvények

A központi szervezésű kötelező továbbképzést 
(1 nap) novemberben – két csoportban – tartjuk 
meg. Örömmel tapasztaljuk, hogy a környező 
megyékből is vannak résztvevők. (Október, il-
letve december hónapban tartottuk. Előadó : 
dr. Ladó Judit – MKVK szakmai alelnök) Két fő 
kivételével mindenki teljesítette a kötelező ok-
tatást. 1 fő külföldi tartózkodás miatt felmen-
tést kapott, egy pedig a 2010-es belépés miatt 
nem kötelezett.

A tagság továbbképzését biztosító szakmai 
előadásokat részben saját szervezésben, részben 
a – hagyományainknak megfelelően – a Magyar 
Számviteli Szakemberek Egyesületével közösen 
tartjuk. Az együttműködés költségmegtakarítást 
eredményez, ezáltal tagjaink részére a szakmai 
napokat térítésmentesen tudjuk biztosítani.

A szomszédos megyékben megrendezésre ke-
rülő előadásokról érkező meghívókat továbbítjuk 
tagjaink részére, annak érdekében, hogy a spekt-
rum szélesebb legyen. Tagjaink 20–25 százalé-
kának kreditpontjai a kötelezően előírt 12 pont 
kétszeresét is meghaladják. Helyi szervezetünk 
ebben az évben 24 előadással a kötelező szak-
mai napon kívül 23 kreditpont elérését biztosítja. 
A kollégák jelentős része nem csak könyvvizs-
gálattal foglalkozik, ezért az időpontok megvá-
lasztásánál a bevallási határidőket is figyelembe 
véve elértük, hogy előadásainkon nagy számú a 
részvétel. A külső oktató társaságok kreditpont-
igényeinek helyi szervezetünkhöz való bejelen-
tésével kapcsolatban az a vélemény alakult ki, 
hogy ez a módszer előnyös a tagságnak, mivel 
értesülünk arról, hogy megyénkben milyen elő-
adásokat rendeznek. A külső szervezetek által 
szervezett előadásokból további 27 kreditpont 
összegyűjtésére volt lehetősége tagjainknak. 
(Lásd keretes írásunk)

Az adatszolgáltatás lebonyolításáról pár gon-
dolat. Jónak tartjuk az elektronikus úton törté-
nő adatszolgáltatás bevezetését, mivel a kezdeti 

nehézségeket követően tagjainknak már kevésbé 
kellett a segítségünket igénybe venni. A javításo-
kat, módosításokat – a program fejlesztése miatt 
is – könnyebben lehetett elvégezni. Naprakészebb 
információhoz jutunk a program által.

Az elmúlt évben 11 minőség-ellenőrzés volt 
megyénkben, melyből 9 fő megfelelt, 2 fő meg-
felelt megjegyzéssel minősítést kapott. Nem fe-
lelt meg minősítés nem volt. 

Helyi szervezetünk elnöksége nagy figyelmet 
szentel a kötelezően előírt feladatain túl arra, 
hogy a könyvvizsgálói hivatás elismertségét, meg-
becsülését növelje. Ennek érdekében a szakmai 
kamarák (pl. ügyvédi, építész) képviselőivel, a 
gazdasági kamara elnökével, elnökségével kiala-
kítottuk kapcsolatunkat. Ezen kapcsolati tőke 
lehetővé teszi, hogy bizonyos előadásokra, meg-
hívtuk az ügyvédi kamara tagjait is. Az egyesü-
lettel való közös rendezvények is hozzájárulnak 
a könyvvizsgálói hivatás elismertségéhez, hisz 
az előadásokat követő szakmai konzultációkon 
könyvvizsgáló kollégáink véleményt formálnak, 
érvelnek, amellyel felkészültségükről tesznek ta-
núbizonyságot. Minden alkalmat megragadunk 
arra, hogy a megye vállalkozóival folytatott be-
szélgetéseken a könyvvizsgálói munka fontossá-
gára felhívjuk a figyelmet. A kifejezetten szak-
mai rendezvényeken túlmenően igyekszünk ba-
rátiabb légkörben is ismerté tenni munkánkat, 
ezen célzattal 2010-ben már megrendezésre ke-
rült, jelenleg pedig készülünk a II. Számviteli Bál 
lebonyolítására.

M o L n á R  I S t V á n

az MKVK Vas Megyei  Szer vezet  e lnöke

Beszámoló a Vas 
Megyei Szervezet 

2010. évi munkájáról
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a Vas Megyei Szervezet 
2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

Külső szervezetek: (27 kredit)
•�OMI Oktatásszervező és Szolgáltató 

Kft.
•��Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazda-

sági Tanácsadó Kft.
•�Perfekt Zrt.
•�Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informa-

tikai Zrt.
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nemzetközi események, 
szAkmAi tAlálkozók

☞ A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása meg-
akadályozásáról szóló országvizsgálat 

Nemzetközi területen az elmúlt év a MONEYVAL 
(az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Intézkedése-
ket Értékelő Szakértői Bizottsága) negyedik körös 
országvizsgálatával kezdődött. Az összetett vizs-
gálat keretében a delegáció tagjai a pénzmosás 
elleni küzdelemben résztvevő valamennyi hazai 
közszereplővel szakmai megbeszélést folytattak. 
A kamara szervezeti felépítésének, irányítási rend-
szerének, működésének, a magyar gazdaságban 
elfoglalt helyének, a tagsággal kapcsolatos sta-
tisztikának, az oktatási rendszer működésének, 
a kamarai szabályozásnak, a konzultációs szol-
gálat, valamint a minőség-ellenőrzés szerepének 
ismertetésén túl a delegáció választ kapott számos 
egyéb kérdésére. Ezek az alábbiakra terjedtek ki: a 
kamara konkrét feladatai a pénzmosás megelőzé-
séhez kapcsolódóan; ellenőrzések végzése; nem-
megfelelősség kezelése; könyvvizsgálók képzése; 
mi az oka a sok figyelemfelhívásnak stb. 

Az országjelentés 2010. december 17-én került 
ki az Európa Tanács honlapjára. Az alábbi helyen 
megtekinthető:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/
round4/HUN-SUMMONEYVAL(2010)26_en.pdf

☞ Hilde Blomme – a FEE Szabályozásért felelős 
igazgatójának látogatása

Az év elején Hilde Blomme, a FEE szabályozá-
sért felelős igazgatója látogatást tett a kamaránál. 
A találkozón szó volt arról, hogy a kamara visz-
szahívta képviselőit a FEE munkabizottságaiból 
(számviteli, könyvvizsgálói, banki, vállalat-szabá-
lyozási, irányítási és belső ellenőrzési). Kérdésre 
Hilde Blomme elmondta, hogy a FEE három fő 
bizottsága fogja össze az alattuk lévő számos többi 
munkacsoport munkáját, így elegendő lehet, ha 
Magyarország a fő munkabizottságokba delegál 
jelöltet. A kamara szempontjából a könyvvizsgálói 
bizottságot és a számviteli és pénzügyi beszámo-
lók bizottságát említette érdemlegesnek. A könyv-
vizsgálók felelősségéről annyit mondott, hogy azt 
az EU-szabályozás irányelveken keresztül rögzíti. 
2006-ban a legtöbb országban korlátozott volt a 
felelősségük. A továbbképzés kérdését körbejárva 
tájékoztatott, hogy a belga kamara szakmai to-
vábbképzésre évi 40 órát ír elő. Ezen belül 8 órát 

ír elő kötelezően, a maradékot 50%-ban a kamara 
által meghirdetett témában kell választani, 50% 
szabadon választott. Elfogadja az e-learningen való 
részvételt, amit az auditornak kell dokumentálni. 
Szó volt továbbá a kamarai díjakról, a minimáldíj 
meghatározásáról, a minőség-ellenőrzésről, Szer-
bia felvételéről és a magyarországi nemzetközi 
találkozókról is. 

☞ A Visegrádi 4-ek és a határ menti szakmai szer-
vezetek találkozója

Mind a Visegrádi 4-ek, mind a határ menti szak-
mai szervezetek képviselőinek találkozóját a ka-
mara szervezte meg 2010-ben. Mindkét találkozó 
sikeres volt, színvonalas előadások és konstruktív 
beszélgetések keretében lehetőség adódott, hogy 
tovább mélyítsük kapcsolatainkat és osszuk meg 
szakmai tapasztalatainkat. A Visegrádi 4-ek talál-
kozóján a FEE képviseletében Hans van Damme, 
a FEE elnöke, a határ menti találkozón Philip 
Johnson alelnök tisztelt meg bennünket jelenlétével 
és előadásával. Mindkét konferencia bevezetője-
ként együttes elődadásban Dr. Lukács János elnök 
és dr. Ladó Judit alelnök beszélt a kamaráról. Fel-
vázolták a kamara felépítését, működését, szak-
mai életének aktuális kihívásait, többek között a 
minőség-ellenőrzés szabályozását, működését, a 
tagdíjak rendszerét, a Könyvvizsgálói Közfelügye-
leti Bizottság és a kamara kapcsolatát, funkcióit. 
Hans van Damme és Philip Johnson előadásuk-
ban hangsúlyozták napjaink kiemelt témáiként 
emlegetett kis- és közepes vállalkozások terheinek 
csökkentését, a mikrovállalatok pénzügyi beszá-
molási kötelezettségei alól történő felmentését, az 
Európai Unió által megjelentetett könyvvizsgálati 
zöld könyv által kínált reagálás lehetőséget, a nem-
zetközi könyvvizsgálati standardok befogadását, 
átültetéséből eredő különbségek összehangolását, 
a nemzetközi együttműködés szerepét, könyv-
vizsgáló cégek felügyeletét Európa-szerte, etikai 
kérdéseket stb. A meghívott országok delegációi 
beszámoltak saját szervezeteik funkciójáról, rend-
szereik működéséről. A határ menti találkozó má-
sik „nem határ menti” szervezet képviselőjeként 
a belga Paul van Geyt előadásában összefoglalta 
az uniós szabályozást, részletesen ismertette a 
belga minőség-ellenőrzési és közfelügyeleti rend-
szer működését. 

☞ Külföldi konferenciák
A 2010. évben 14 nemzetközi eseményen, kon-

ferencián és megbeszélésen vettek részt a kamara 

képviselői. A kiutazások átlagosan 2 napig tartot-
tak, tekintettel néhány esettől eltekintve, amikor 
a távolabbi helyszínre már a kiutazás hosszabb 
időt vett igénybe. A kamarából idén 6 főnek 
volt lehetősége részt venni nemzetközi szakmai 
megbeszéléseken. Az utak közül 7 alkalommal a 
FEE, 1 alkalommal az IFAC konferenciája volt a 
célpont, és 6 alkalommal valamely régiós ország 
szakmai szervezete volt a vendéglátó. 

A svéd könyvvizsgálói kamaránál folytatott 
megbeszélés különösen hasznos információkkal 
szolgált. A kamarai tagság a könyvvizsgálók szá-
mára nem kötelező, azonban a könyvvizsgálatra 
jogosult könyvvizsgálók 90%-a kamarai tag. A svéd 
kamarai rendszer sokkal szélesebb kört ölel fel a 
magyar kamaránál. A kamarai központ mellett 
működik a kiadó vállalat és az Akadémia. 

Tagdíjrendszerük struktúrája: alaptagdíj 25 
ezer Ft-nak megfelelő (minden kamarai tag fi-
zeti); szakmai tanácsadási és folyóirat-átlagdíj 
(minden kamarai tag után) 123 ezer Ft-nak meg-
felelő; mérlegképes könyvelők 72 ezer Ft-nak 
megfelelő; tanácsadók 62 ezer Ft-nak megfelelő; 
könyvvizsgáló cégeknél, könyvelő irodáknál dol-
gozó bármely alkalmazott után 45 ezer Ft-nak 
megfelelő összeg.

Az árbevétel után jelenleg a cégek, illetve a ta-
gok nem fizetnek tagsági díjat. Folyamatos vita 
tárgyát képezi a forgalomarányos tagdíj beveze-
tése, amelyről látogatásom idején még nem szü-
letett döntés. 

A kamara négy jól elhatárolható önszerveződő 
tagozatban folytatja szakmai munkáját: 

(1) SME (kis- és közepes vállalatok) számvite-
le és könyvvizsgálata, valamint adó kérdései. A 
tagság 75%-a ide koncentrálódik; 

(2) nagy könyvvizsgáló cégek (IFRS, Corporat 
governance, fenntartható fejlődés, konszolidáció, 
átalakulások); 

(3) adótanácsadás (adózás, állásfoglalások); 
(4) tanácsadók (IT, vagyonértékelés, üzleti ta-

nácsadás).
2011. január 1-jétől az értékhatárok jelentős 

mértékű (EU-hatás) emelése következtében az ed-
digi 330 ezer auditköteles ügyfélszám 80 ezerre 
esik vissza, amely a kis- és közepes könyvvizsgá-
ló cégeket jelentős mértékben negatív irányban 
befolyásolják. A jövő év január 1-jétől érvényes 
értékhatárok: nettó árbevétel 93 millió Ft-nak meg-
felelő; mérlegfőösszeg 40 millió Ft-nak megfelelő 
összeg; alkalmazottak száma 3 fő. Látható, hogy 
még a most bevezetésre kerülő értékhatárok is el-
maradnak a magyar értékhatároktól, Svédországban 
ugyanis eddig valamennyi társaság auditköteles 
volt. Várható, hogy minden évben duplájára emelik 
az értékhatárt mindaddig, amíg az EU-ajánlások 
értékhatárösszegét el nem érik. 

☞ IFAC − Fórum a kis- és közepes nagyságú könyv-
vizsgálók és könyvvizsgáló társaságok szerepéről

A rendezvényen 56 országból 213 könyvvizsgá-
ló vett részt, az MKVK-t Eperjesi Ferenc képviselte. 
Sylvie Voghel, az IFAC SMP-bizottságának elnöke 
hangsúlyozta, hogy a gyorsan változó gazdasági 
környezetben a kis- és közepes méretű könyv-

Tájékoztató a kamara 
elmúlt egyéves nemzetközi 

tevékenységéről 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara júniusi elnökségi ülésén 
megtárgyalták a nemzetközi alelnök tájékoztatóját a kamara elmúlt 
egyéves nemzetközi tevékenységéről, és azt elfogadták. 
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vizsgáló társaságok állandóan keresik azokat a 
specializált számviteli és könyvvizsgálói szolgál-
tatásokat, bizalomra épülő üzleti tanácsadói lehe-
tőségeket, amelyekre a kis- és közepes vállalkozá-
soknak egyre nagyobb szükségük van a gazdasági 
válságtünetek közepette. Az IFAC elnöke, Göran 
Tidström beszélt azokról a könyvvizsgálatot érintő 
globális eseményekről, amelyek alakítják szakmai 
megítélésünket a közvéleményben. Nehézségek: 
a gazdasági fejlődés bizonytalanságai; a szabályo-
zási terhek növekedése; az SME-k nehezen jut-
nak pótlólagos pénzforráshoz, hitelekhez; növek-
vő értékhatár-emelési fenyegetettség, valamint a 
könyvvizsgálati standardok teljes mértékben rájuk 
is vonatkoznak. Az IFAC elnöke hangsúlyozta, 
hogy a kis- és közepes vállalatok egy legutóbbi 
felmérés szerint az OECD-országokban a vállal-
kozások 95%-át teszik ki, míg a foglalkoztatot-
tak 66%-át adják. Ez a tény a változó gazdasági 
körülményekhez gyorsan alkalmazkodó szabá-
lyozást követel a szabályalkotóktól. 

Az isztambuli SMP Fórum előtt két találkozón 
vitattuk meg a Török Könyvvizsgálói Kamara 
(TÜRMOB) képviselőivel a könyvvizsgálat előtt 
álló kihívásokat és a szakmát érintő aktuális kér-
déseket. A TÜRMOB két szakmai szervezetet fog 
össze, 81 helyi kamarából áll, amelyen belül 73 a 
könyvvizsgálatot nem végző (SMMM) kamarák 
száma és 8 a tényleges könyvvizsgálatot végző 
tagokat egyesítő kamarák száma. Taglétszám: kb. 
83 ezer fő, 75%-a férfi, 25%-a nő. 

☞ Világkongresszus
Dr. Ladó Judit és Dr. Lukács János vettek részt 

a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő 
a Számviteli Szakemberek (könyvelők, könyv-
vizsgálók) Világkongresszusán (WCOA). A kon-
ferencián számos nemzetközi szervezet szakér-
tői vettek részt, így a Világbank, Transparency 
International, Pénzügyi Stabilitási Bizottság, 
Európai Bizottság, Független Könyvvizsgálói 
Szabályozók Nemzetközi Fóruma, Nemzetközi 
Számviteli Sztenderdek Bizottsága. A négynapos 
rendezvény fő témakörei között a következők 
is szerepeltek: kapcsolt társaságok jelentéské-
szítési keretelvei; iszlám pénzügy; a számviteli 
szakemberek szerepe és felelőssége a jövőben a 
tapasztalható trendek alapján; az üzleti informá-
ció kommunikációja és az XBLR; a nemzetközi 
sztenderdek és a vállalati irányítás; a kis- és kö-
zepes társaságok szerepe és az általuk jelentett 
kihívások; a (nemzeti) számviteli sztenderdek 
konvergenciája és az IFRS.

☞ EU 27 − Auditkonferencia, Budapest
A soros magyar EU-elnökség lezárása alkalmá-

ból egynapos szakmai konferenciát szerveztünk 
Budapesten az Európai Unió 27 tagországának 
könyvvizsgálói kamarák, intézetek elnökei szá-
mára. 20 ország 55 képviselője, valamint meg-
hívott megfigyelőként 64 magyar vett részt az 
eseményen, melyen Philip Johnson, a FEE elnöke 
és Göran Tidström, az IFAC elnöke is mondott 
beszédet. A találkozó a szakmát és az európai ka-
marákat különösen foglalkoztató témákat ölelte 
fel, mint pl. a könyvvizsgálati zöld könyv hatásai, 

az európai útlevél, az egységes piac, a felügyelet, 
a kis- és közepes vállalatok kérdése és a nemzet-
közi könyvvizsgálati standardok alkalmazása. A 
konferencia szakmai sikert aratott. 

☞ Visegrádi 4-ek találkozója
A visegrádi országok idei találkozóján Eperje-

si Ferenc vett részt, melyen a 8-as direktíva állt 
a megbeszélések középpontjában, fókuszálva 
az irányelv céljára és alkalmazásának gyakorlati 
kérdéseire. A lengyel kamara elnöke és alelnökei 
előadásukat a zöld könyvre összpontosították. 
Meghívott vendégként Martin Manuzi, regionális 
igazgató ismertette az ICAEW részéről megfogal-
mazott érveket, ellenérveket. A FEE igazgatója, 
Olivier Boutellis-Taft a FEE és az európai fejlemé-
nyek összhangját emelte ki, kihangsúlyozva a 
mikrotársaságok jelentőségét, az előttük álló kihí-
vásokat. Magyarország részéről a könyvvizsgálat 
kihívásait ismertettük a válság tükrében. 

☞ 2011-es határ menti találkozó
Az idei határ menti találkozót Nagybányán a 

román CECCAR szervezte 2011. június 23−26. 
között. A találkozó központi témája a minőség-
ellenőrzés volt. A magyar kamarát 5 fő képvise-
li, Puskás István bemutatta a minőség-ellenőrzés 
magyarországi gyakorlatát, szerepét és kihívásait. 
A többnapos konferencia meghívott vendégei kö-
zött a román, szlovák, ukrán és lengyel kollégák 
mellett előadást tartanak a moldvai, a belga és a 
török kamara képviselői is.

A kiutazások minimalizálását az elektronikus 
levelezés és sajtófigyeléssel ellensúlyoztuk, hogy 
a kamara semmi esetre se essen ki a nemzetközi 
körforgásból. A találkozókon, megbeszéléseken 
elhangzottakról a tagság a hírlevélben megjelenő 
úti beszámolókból tájékozódhatott.

együttműködési 
megállApodások külföldi 

kAmArákkAl

☞ Új együttműködési megállapodások
2010. folyamán két külföldi ország könyvvizs-

gálói képviseleti szervezetével sikerült egyezségre 
jutni egy együttműködési megállapodás aláírását 
illetően: az Ukrán Könyvvizsgálók Egyesületével 
(UAU), és az Azeri Köztársaság Könyvvizsgálói 
Kamarájával (CAAR). A tárgyalások a költségra-
cionalizálást szem előtt tartva elektronikus úton 
történtek. Mindkét megállapodást a kamara aláírva 
postán kiküldte, a két szervezet részéről az alá-
írás folyamatban van. A formális követelmények, 
valamint az operatív megbeszélések megkezdése 
céljából 2011-ben sor kerül mindkét szervezettel 
egy-egy személyes találkozóra.

☞ Feladatvállalás korábbi megállapodás kere-
tében

A Román Könyvvizsgálói Kamarával (CAFR) 
2009-ben megkötött együttműködési megállapodá-
sunk keretében két angol nyelvű cikket küldtünk el 
számukra, hogy közzétegyék a szakmai lapjukban. 
Mindkét cikk rendkívüli fogadtatásban részesült, 
egyben jelezték, hogy nagy örömmel vennék, ha 
további cikkeket küldenénk a jövőben. 

szerepvállAlás, 
kötelezettségek nemzetközi 

szervezetekben
☞ IFAC
Az IFAC-tagsági kötelezettségünk részeként 

aktualizálásra került a megfelelőségi program ré-
szeként az Akciótervünk. Az Akcióterv részletesen 
tartalmazza mindazon teljesített és a jövőben 
teljesítendő elvárásokat, melyeket az IFAC a tag-
ságával szemben támaszt. Ennek kiértékelését az 
IFAC napjainkban végzi. Az elkészült Akciótervet 
az IFAC megjelenteti a honlapján. Ezt a későbbiek 
folyamán is rendszeresen aktualizálni kell. 

Az IFAC éves közgyűlése döntött a 2011-es 
tagdíjak mértékéről. A döntést a 2011−2014. évi 
Stratégiai tervben megfogalmazott célok indokol-
ják. Az IFAC 2011-ben még nagyobb hangsúlyt 
kíván fektetni, még inkább feladatának tekinti, 
hogy cselekvésre szólítsa fel a szakmát, valamint 
szerepet vállaljon szakmai szervezetek és kiemel-
ten a kkv-k fejlődésében, a pénzügyi piaci és a 
gazdaságok életében különös tekintettel a pénz-
ügyi válság hatásaira. Az IFAC felé fizetendő éves 
tagdíj 2010-hez képest 2011-ben 3%-kal, 31 217 
USD-re emelkedik. Ezzel az MKVK az IFAC tag-
díjakból származó teljes bevételének a 0,23%-át 
adja, szemben a tavalyi 0,25%-kal. 

☞ FEE
A kamara képviseletét a FEE Tanácsában to-

vábbra is dr. Ladó Judit látja el.
A rendszeres FEE-tanácsüléseken kívül az Európai 

Bizottság által konzultációra bocsátott zöld könyv 
kapcsán decemberben rendkívüli FEE tanácsülésre 
került sor, melyen véglegesítődött a FEE választer-
vezete. A zöld könyv nyomán rendkívüli aktivitás 
volt megfigyelhető Európa-szerte. A kamara szin-
tén széles körben nyújtott lehetőséget a felvetett 
témákra történő reagálásra, és összegyűjtve elküld-
te válaszát az Európai Bizottságnak.

A FEE nagy hangsúlyt fektet a változó körül-
ményekre. A FEE Tanácsa októberi ülésén egy új 
munkacsoport felállításáról határozott, feladata, 
hogy javaslatokat tegyen a kkv-kkal (SME/SMP) 
kapcsolatos munkák és más FEE bizottságok/
munkacsoportok kkv-kat érintő témáinak az ösz-
szefogására. A munkában 12 ország képviselője, 
Magyarország részéről dr. Ladó Judit vesz részt. 

A FEE decemberi közgyűlésén elfogadta a két 
román szakmai szervezet (CECCAR és CAFR) 
felvételét tagjai közé, ami a tagszervezetek hozzá-
járulási arányain nem változtatott. Ennek megfe-
lelően a kamarára eső rész továbbra is 1,20%. Ez 
2011-re 43 546 eurót jelent. A 2012. évre a FEE 
3%-os növekedéssel számol, így 2012-re az elő-
irányzott tagdíj mértéke 44 119 euró.

költségvetés
A nemzetközi terület 2010. évi kiadásai (terv: 

34 536 000) 4 millió forinttal elmaradtak a terve-
zett összegtől. Nem vettünk részt az IFAC Fejlődő 
Nemzetek Bizottságának ülésein, amely jelentős 
összegek megtakarítását eredményezte. 

d R .  E p E R j E S I  F E R E n c 

az MKVK nemzetköz i  a le lnöke
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Miért érné be a jogszabálytervezetek 
ismeretével? 

Vegyen részt a
SZAKma „Elsõ kézbõl" konferencián
és tudja meg a 
végleges törvényváltozásokat!

A SZAKma újság szerzõi – akik a
Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai –,
az adótörvények elfogadása után elsõként ezen 
a rendezvényen ismertetik a 2012. évi adózási,
számviteli és tb-változásokat.

A rendezvény tervezett tematikája:
• Megnyitó: dr. Balog Ádám,

adóügyekért felelõs helyettes államtitkár (NGM)
• Art: dr. Windisch László,

fõosztályvezetõ  (NGM)
• Szja: Szatmári László,

közigazgatási fõtanácsadó (NGM)
• Áfa: Palotai Kinga,

osztályvezetõ (NGM)
• Tao: dr. Laki Gábor,

fõosztályvezetõ (NGM)
• Számvitel: Pankucsi Zoltán,

fõosztályvezetõ (NGM)
• Jövedéki és egyéb szabályok: Kanyó Lóránt,

fõosztályvezetõ-helyettes (NGM)
• Tb: dr. Lóránt Szabolcs,

szakmai tanácsadó (NGM)

Idõpont

2011. november 28-án 
és 2011. november 30-án 
(mindkét nap azonos tematikával)

Helyszín

Budapest, a pontos helyszínrõl 
a jelentkezést követõen küldünk
tájékoztatást.

Részvételi díj

21 900 Ft + áfa, amely összeg 
tartalmazza a SZAKma folyóirat 
2012. évi elõfizetési díját is, 
valamint a büfé, kávé, üdítõ árát. 
Az MKVK egyéni tagoknak, illetve 
a már meglévõ SZAKma-elõfizetést 
2012. évre megújítóknak 
11 900 Ft+áfa a részvételi díj. 
A Saldo-tagoknak a díjból 10% 
kedvezményt biztosítunk.

A rendezvényen való részvételért
kreditpont jár az adótanácsadók,
adószakértõk, okleveles adószakértõk
és a könyvvizsgálók számára.

Jelentkezni lehet a www.szak-ma.hu
vagy a www.saldokurzus.hu
weboldalon, további információ 
a szakmakonferencia@saldo.hu 
e-mail címen.

„Elsõ kézbõl…
a 2012-es adózási, számviteli és tb-változások”
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A tagozat tagjainak részére október hónapban jelölőív kerül kiküldés-
re, amelynek visszaküldési határideje november 2. 

Minden tagozati tag 5 főt jelölhet az elnökségbe. A könyvelői tagozat 
vezetőségére azon tagozati tagok tehetnek jelölést, illetve azok jelöltethe-
tők, akik a tagozat tagjainak kamarai honlapon (www.mkvk.hu) közzétett 
listáján szerepelnek, illetve a tagozathoz való csatlakozási szándékukat 
legkésőbb 2011. október 14-ig jelezték. A visszaérkező jelöléseket a válasz-
tási bizottság összesíti és elkészíti a jelölőlistát. A jelölőlistára általános 
szabályként azok a jelöltek kerülnek fel, akik a legtöbb jelölést kapták 
a beérkezett jelölések közül. Az összeállított jelölőlistát legkésőbb 2011. 
november 5-én a kamara honlapján közzétesszük. 

A könyvelői tagozat vezetőségére választási jogosultsággal rendelkez-
nek mindazok, akik a tagozat kamarai honlapon közzétett taglistáján 
szerepelnek, illetve a tagozathoz való csatlakozási szándékukat legké-
sőbb a tagozat 2011. november 7-i vezetőségválasztó ülésének regiszt-
rációjáig jelzik.

A jelölő lapokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői Tagozata 
címére (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) kérjük 2011. november 2-ig 
postai úton elküldeni.

A november 7-i taggyűlés meghívója, valamint a jelölőlapok 2011. ok-
tóber 14-ig e-mailben is ki lettek küldve.

A könyvelői tagozat választási bizottsága

J E L E N T K E Z É S I  L A P
a könyvelői tagozat elnökségébe történő jelölőlistára

Alulírott ……………………............…… (név), …….............……. (tagszám) jelentkezem, az MKVK Könyvelői Tagozat 
elnökségébe

Jelen jelentkezési lap kitöltésével az alábbiakról nyilatkozom:

●  vállalom a díjazás nélküli elnökségi tagságot és az aktív részvételt az elnökségi üléseken, az elnökségi 
szakmai és adminisztratív munkájában;

● a jelölés időszakában fegyelmi eljárás ellenem nem folyik;

●  a kamara etikai/ fegyelmi bizottsága jogerős elmarasztaló határozatot az elmúlt két évben ellenem nem 
hozott.

Dátum: ………........…....…....…., 2011. ….......…………..…… ……………….................…………………
 aláírás

Kérjük a jelentkezési lapot Tóth Andrea részére, az MKVK Központi Irodájába, az alábbi címre,  
2011. november 2-ig visszajuttatni:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői Tagozata
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői Tagozatának vezetőségválasztására taggyűléssel 
egybekötött szakmai napon,

2011. november 7-én 14 órakor kerül sor a 
Budapesti Műszaki Egyetem (BME) „A” épület konferenciatermében (1111, Egry József. u. 20–22). 


