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Ajánló
Tagozati
vezetőségválasztás
Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december
9-én szakmai nappal egybekötött választási taggyűlést
tart, mellékeljük a jelentkezési lapot is.

4

Beszámol a felvételi
bizottság
A májusi küldöttgyűlésen elfogadták az MKVK Felvételi
Bizottságának beszámolóját,
amelynek szerkesztett változatát adjuk közre.

Aktualizált útmutatók
a honlapon

Befejeződtek a kamara helyi szervezeteinél a tisztségviselők
megválasztásával kapcsolatos választási taggyűlések.
A végleges választási eredményeket a táblázatban közöljük.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara üdvözli az új és a régi
küldötteket.
Budapest
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Gépjárműfelelősségbiztosítás
Csökkennek a gépjárműfelelősség-biztosítás díjai, az Alkusz Kft. tanácsokkal látja el
a könyvvizsgálókat és segítséget is kínál a választáshoz.

Lezárultak
a választások
a helyi szervezeteknél
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Uniós támogatások, államháztartási szervezetek és kkv-k könyvvizsgálatát segítendő, a Hírlevél
három kamarai útmutatót ajánl
7
olvasóink figyelmébe.

Elnök
Vada Erika
Alelnök
Agócs Gábor
Elnökségi tag
Marosi Gizella
Dr. Sztanó Imre
Vörös Lászlóné dr.
Küldöttek
Agócs Gábor
Barsi Éva
Dr. Bíró Tibor
Bohus Zoltánné
Bóta Zsuzsanna
Dr. Egry Katalin
Dr. Eperjesi Ferenc
Dr. Ferenczy Judit
Fridrich Péter
Dr. Gáti Katalin
Dr. Horváth József
Kovács Piroska
Dr. Ladó Judit
Dr. Lukács János
Marosi Gizella
Mádi-Szabó Zoltán
Dr. Nagy Lajos
Pappné dr. Nagy Ilona
Dr. Printz János
Puskás István
Dr. Rocskai János
Siklós Márta
Dr. Sugár Dezső
Szabó Györgyi
Dr. Szebellédi István

Dr. Sztanó Imre
Vada Erika
Vörös Lászlóné dr.
Zara László
Régiós alapú elnökségi
tagjelöltek:
Dr. Nagy Lajos
Dr. Rocskai János
Dr. Sztanó Imre

Elnökségi tag
Hegedűs Mihály
	Viszmeg János
Andrásné
Küldöttek
	Feketéné Horváth
Márta
Kiss Pál
Martonosi József
Tóthné Sallai Éva

Baranya
Elnök
Dr. Biró Zoltán
Alelnök
Buturácz Antal
Elnökségi tag
Bauer István
Dr. Fehér Mihály
	Pocskainé dr. Wágner
Mária
Küldöttek
Dr. Biró Zoltán
Buturácz Antal
Dr. Fehér Mihály
	Pocskainé dr. Wágner
Mária

Bács-Kiskun
Elnök
Martonosi József
Alelnök
Atkári Árpádné

Békés
Elnök
Seres Péter
Alelnök
Bogár Péter
Elnökségi tag
	Bertáné dr. Szabó
Mária
Csik Istvánné
	Gyurkóné Bondár
Anna
Küldöttek
	Bertáné dr. Szabó
Mária
Bogár Péter
Seres Péter
Régiós alapú elnökségi
tagjelölt
Dr. Farkas János
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hírlevele
Borsod-AbaújZemplén
Elnök
Homor József
Alelnök
	Battáné Pétervári
Éva
Elnökségi tag
Csapó Adrienne
Győrffi György
Küldöttek
Dánfi Dezső
Homor József
Dr. Pál Tibor
Tóth Kálmánné
Régiós alapú
elnökségi tagjelölt
Dr. Pál Tibor

Csongrád
Elnök
	Agócsné
Keresztényi Ágnes
Alelnök
Dr. Borzi Miklós
Elnökségi tag
Bakó Anikó
Jankó Zoltán
Keller Piroska
Küldöttek
	Agócsné
Keresztényi Ágnes
	Ábrahámné Miklós
Erzsébet
Bakó Anikó
Dr. Borzi Miklós
Jankó Zoltán

Fejér
Elnök
Vágvölgyi László
Alelnök
	Csákányné
Aschenbrenner Judit
Elnökségi tag
Kiss Tamásné
	Matolcsiné Udvardy
Márta
Viczkó József
Küldöttek
Bárány Terézia
Botos István
Vágvölgyi László

Győr-MosonSopron
Elnök
	Tóthné Dr. Szabó
Erzsébet
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Alelnök
Takács László
Elnökségi tag
	Pappné Miletics
Ildikó
Vesztergom Lajosné
Zsatku Tímea
Küldöttek
Abdai Károly
Pozsgai Vince
Szalai József
Takács László
	Tóthné Dr. Szabó
Erzsébet

Hajdú-Bihar
Elnök
Ratku Antal
Alelnök
Földesi Emma
Elnökségi tag
	Brehoszkiné Mile
Adrien
Jacsmenik Gyula
Pál-Szabó Klára
Küldöttek
	Brehoszkiné Mile
Adrien
Földesi Emma
Posta Ferenc
Ratku Antal

Heves
Elnök
Smider Tünde
Alelnök
Oláh Gábor
Elnökségi tag
Bíró Valéria
Törzsök István
Küldöttek
Beszeda István
Dr. Gál János
Smider Tünde

KomáromEsztergom
Elnök
Baranyai Magdolna
Alelnök
Hlogyik Zsuzsa
Elnökségi tag
Luxné Tálas Ilona
Stamler Jánosné
Wágner Vilmos

Küldöttek
Baranyai Magdolna
Hlogyik Zsuzsa
Wágner Vilmos
	Zólyominé
Karmazsin Judit
Katalin
Régiós alapú
elnökségi tagjelölt
Baranyai Magdolna

Nógrád
Elnök
Darancó Károly
Alelnök
Czene Győző
Elnökségi tag
	Balláné Nagy
Katalin
Grósz Józsefné
Küldöttek
Darancó Károly
Grósz Józsefné
Nagyfalusi Sándor

Pest
Elnök
Dr. Lami Mária
Alelnök
Dr. Bernula Pál
Elnökségi tag
Antal Iván
Bartha Gyula
Dr. Szemes Ferenc
Küldöttek
Antal Iván
Bartha Gyula
Dr. Bernula Pál
Czilik Istvánné
Katona Mihályné
Kovácsik Márta
Dr. Lami Mária
Dr. Peszeki László
Dr. Szemes Ferenc
Régiós alapú
elnökségi tagjelölt
Dr. Lami Mária

Somogy
Elnök
Szita László
Alelnök
Papp Lajosné
Elnökségi tag
Csende Jánosné

 uschál Zoltán
M
Tibor
	Skibáné Ládonyi
Zsuzsanna
Küldöttek
Dr. Cseke László
Leuko Kornél
Szita László
Régiós alapú
elnökségi tagjelölt
Szita László

SzabolcsSzatmár-Bereg
Elnök
Hollós András
Alelnök
Dr. Korbics Árpád
Elnökségi tag
Marssó József
Nagy Ferencné
	Veresné Drótos
Katalin
Küldöttek
Hollós András
Karnóczi Erzsébet
Kócs István
Lemák Ilona
Torma József

Jász-NagykunSzolnok
Elnök
Makács Pálné
Alelnök
Csák Ibolya
Elnökségi tag
	Dr. Egyed
Zsuzsanna
Tóth Gyuláné
Küldöttek
Kontos József
Kovács Brigitta
Makács Pálné
Régiós alapú
elnökségi tagjelölt
Géresi Anna

Tolna
Elnök
Szabó Gabriella
Alelnök
Nyirati Ferenc
Elnökségi tag
Kétyi Mihály Antal

Kolontár Zoltán
Dr. Wickert Irén
Küldöttek
	Fausztné Czirják
Zsanett
Kétyi Mihály Antal
Nyirati Ferenc
Szabó Gabriella

Vas
Elnök
Molnár István
Alelnök
Takács Károly
Elnökségi tag
Szabó Anna
Küldöttek
Molnár István
Szabó Anna
Takács Károly
Régiós alapú
elnökségi tagjelölt
Szabó Anna

Veszprém
Elnök
	Gáberné Szellem
Éva
Alelnök
Tölgyes András
Elnökségi tag
	Hartmanné
Czigány Zsuzsanna
	Starkné Rezeli
Erzsébet
Küldöttek
	Gáberné Szellem
Éva
	Starkné Rezeli
Erzsébet
Tölgyes András

Zala
Elnök
Turzó György
Alelnök
Tóth Zoltán
Elnökségi tag
Benkő Ferenc
Fejes Etelka
Kiss Géza József
Küldöttek
Benkő Ferenc
Kiss Géza József
Turzó György

SZAKma ÚJSÁG
ADÓ ÉS SZÁMVITELI KÜLÖNSZÁM

2012

„ELSÕ KÉZBÕL – ÖTVEN ÉVE...”












A Saldo Kiadó a 2011. évben úgy határozott, hogy a 2012. évi
adótörvényeket és a számviteli törvényt a SZAKma KÜLÖNSZÁMÁBAN
jelenteti meg. A különszám egy kötetben, egységes szerkezetben, magyarázatokkal tartalmazza az alábbi jogszabályok 2012. évi végleges
normaszövegét a kiegészítõ módosításokkal együtt:
 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVI. törvény
 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi
CXX. törvény
 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
 Az egyes ágazatokat terhelõ különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény
 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló
2006. évi LIX. törvény
 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény
Szociális hozzájárulásról

Az újság várható megjelenése 2011. december 12.
Ára: 3.800 Ft
A kiadványunkat az MKVK-tagok 15% kedvezménnnyel rendelhetik meg: www.saldokiado.hu oldalon, kérjük
megrendelésében megjegyzésként tüntesse fel kamarai azonosítószámát.
Megvásárolható könyvesboltjainkban: 1061 Budapest, VI., Paulay Ede u. 13., vagy 1135 Budapest, XIII. Mór u. 2–4.

Gondolkozzon a mi fejünkkel!

SALDO PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT.
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hírlevele

Vezetőségválasztás az MKVK Pénz- és Tőkepiaci
Tagozatánál
n Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt tagozati tagok figyelmét, hogy az MKVK Pénz- és
Tőkepiaci Tagozatának szakmai nappal egybekötött választási taggyűlésére 2011. december 9-én 10.00 órakor kerül sor, a Testnevelési

Főiskola „Aula” terme, Budapest XII.. Alkotás
u. 44. alatt.
A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok
50%-a + 1 fő jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem határozatképes, az ismételt taggyűlés

12.30 órakor kezdődik. Az újra összehívott
taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Mellékelten megtalálja a jelentkezési lapot,
melyet kérünk 2011. december 5-ig szíveskedjen
Molnár Bernadett részére visszajuttatni a
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. címre,
levélcím: 1373 Budapest 5., Pf.: 587.

Jelentkezési lap
Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozata elnökségébe történő jelölő listára
Alulírott .......……………………............………. (név), ….....…………. (tagszám) jelentkezem, az MKVK Pénz- és Tőkepiaci
Tagozata elnökségi jelölő listájára.
Jelen jelentkezési lap kitöltésével nyilatkozom az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozata szervezeti és működési
szabályzat 5. § (2) pontja szerinti megfelelésről, mely szerint elnökségi tag jelölt lehet:
a) minden tagozati tag, aki aktív szerepvállalást vállal a tagozat működésében,
b) a pénz- és tőkepiac területén szakmai munkát végez,
c) vállalja az elnökségi tagságot, az aktív részvételt az elnökségi üléseken és az elnökségi, szakmai,
adminisztratív munkákban,
d) ha tagnál tárgyévben vagy az elmúlt két év valamelyikében teljes körű minőségellenőrzés történt, és az
nem volt „nem felelt meg” minősítésű, és
e) A Kamara Etikai/Fegyelmi Bizottsága jogerős elmarasztaló határozatot az elmúlt két évben nem hozott
ellene.
Elfogadom, hogy az elnökégi tagságért tiszteletdíj nem illet meg. A terveim szerint 2012. évben szüneteltető –
aktív (nem szüneteltető) státuszom lesz (kérjük karikázással jelölni).
A választási folyamatban kérem a következő, rövid bemutatkozó szöveget feltüntetni:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Dátum: ……………………………………………………………………

…………………………………….......
Aláírás

Kérjük a jelentkezési lapot Molnár Bernadett részére 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8., levélcím: 1373 Budapest, 5. Pf.: 587. címre
2011.december 5-ig visszajuttatni.
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Beszámol a felvételi bizottság
A 2011. május 14-ei küldöttgyűlés megtárgyalta és elfogadta a felvételi
bizottság beszámolóját a 2010. évi tevékenységéről.
n A felvételi bizottság feladatait a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban:
kkt.) 136.§-ának (1) bekezdése határozza meg,
mely szerint hatósági eljárás keretében az alábbiakról dönt:
kamarai tagfelvételről és a kamarai tagság
megszüntetéséről,
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének és a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezéséről,
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gazdálkodó szervezetek engedélyezéséről, annak visszavonásáról,
harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébe történő felvételről és a jegyzékből történő törlésről.
A kkt. 50. § (1) pontja és a 98. § (3) pontja
további hatósági eljárás illetékeseként jelöli meg
a bizottságot:
kamarai könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég
minősítésének megadása, minősítés visszavonása,
könyvvizsgáló jelölteknek névjegyzékbe és
abból való törlése.
A bizottság nem hatósági eljárás keretében ellátandó feladata, és rendszeres tájékoztatási kötelezettsége:
a kkt. 11.§ (2) bekezdés alkalmazására irányuló kérelmek elbírálása az alapszabály 62.
pontja szerinti eljárás keretében,
k idolgozza és karbantartja a felvételi-, minősítési-, és mentori szabályzatokat,
a kamara elnöksége felé szükség szerint, a
küldöttgyűlésnek évente legalább egyszer beszámol tevékenységéről.
A felvételi bizottságnak a könyvvizsgálók és
könyvvizsgáló cégek minősítési kérelmének elbírálása során a kkt. 50. § (4) bekezdése alapján
ki kell kérnie a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és az Állami Számvevőszék véleményét.
Az állami szervekkel kialakított munkakapcsolatot hatékonynak és zavartalannak minősítették a
hatóságok képviselői.
A bizottság havonta egyszer ülésezett, és ös�szesen 532 határozatot hozott.
l

l

vel csökkent, ezen belül az aktív tagoké 48 fővel,
a szüneteltetőké 14 fővel mérséklődött.
2010. évben 62 tagfelvételi kérelem érkezett a
felvételi bizottsághoz, melyből 26 főt aktív főállású státuszban, 1 főt másodlagos státuszban, és
35 főt szüneteltetőként vett nyilvántartásba. Az
előző évhez viszonyítva a felvett új kamarai tagok
száma 2 fővel volt kevesebb.
A bizottság 88 fő kamarai tag saját kérésre történő
tagsági viszonyának megszüntetéséről határozott,
20 fő tagsági viszonya hivatalból került törlésre.
(A látszámadatokat az 1. ábra mutatja)
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1. ábra TaTaglétszám
gl étszám ala kulás
a 200 7- 20
10. évek
1. sz. táblázat:
alakulás
(2007–2010)
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Természetes személyek kamarai
tagfelvétele, kamarai tagság
megszüntetése
2010. december 31-én a kamarai tagok létszáma
összesen 5626 fő, melyből az aktív tagok száma
3335 fő, szüneteltetők száma 2291 fő. A kamarai
tagok létszáma az előző évhez viszonyítva 63 fő-
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Természetes személyek
státuszváltozásai
Aktív könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésére,
valamint a szüneteltetést követően a tevékenység
újbóli ellátásának engedélyezésére 73 kérelmet bírált el a bizottság, melyből 30 fő szüneteltetőből
aktívba, 43 fő főfoglalkozásból szüneteltetőbe
kérte státusza módosítását.
A kamarai tagok státuszváltozásai között kell
említést tenni kkt. 11. § (2) bekezdése szerinti
„másodlagos státuszról”, amellyel kapcsolatos kérelmek elbírálása továbbra is a bizottság feladatai
közül a legizgalmasabb és leginkább figyelemmel
kísért eljárás.
A felvételi bizottság mérlegelési jogkörének gyakorlásához mérlegelési szempontokat, alapelveket
a kamara belső szabályzata részben tartalmaz.
A bizottság határozatainak meghozatalánál elsősorban a kérelmezők egyedi körülményeit veszi
figyelembe, ezzel együtt a bizottság arra is törekszik, hogy következetesen hozzon döntés hasonló
tartalmú kérelmek esetében.
Másodlagos státuszban történő könyvvizsgálat
engedélyezésére 18 kérelmet nyújtottak be a kamarai tagok, melyből 10 kérelmet elfogadott és
8-at elutasított a bizottság.
A kérelmek tartalmát tekintve alapvetően három csoportba sorolhatók.
• A kérelmező nem könyvvizsgáló cégnél nem
teljes munkaidős munkaviszony mellett kíván aktív kamarai tagként tevékenykedni, és megfelelve
az alapszabály 61. pontjában előírt feltételeknek.
Ezeknél a kérelmeknél − figyelembe véve a kérel-

mező egyedi körülményeit is − a bizottság döntően jóváhagyó határozatot hozott.
• A kérelmező nem könyvvizsgáló cégnél teljes munkaidős munkaviszonyban dolgozik (gyakran vezető beosztásban) és e jogviszonya mellett
kíván aktív tagként tevékenykedni. Az ilyen körülményeket tartalmazó kérelmeket a bizottság
elutasította.
• A kérelmező könyvvizsgáló cégen kívül más
gazdálkodó szervben vezető tisztségviselőként személyesen közreműködik és jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván
végezni. Az egyedi körülmények figyelembevétele
mellett, ilyen esetekben többnyire elutasító határozatot hozott a bizottság.
A felvételi bizottságnak a főtitkári hivatal, fegyelmi-, minőség-ellenőrzési bizottság több esetben adott át olyan információt, amely arra mutatott rá, hogy az aktív kamarai tag könyvvizsgáló
nem felel meg a kkt. 11. § (1) e) vagy f) pontjában
rögzített feltételeknek. 12 aktív kamarai tagnak
írt figyelemfelhívó levelet a bizottság, melyben
kötelezette a tagokat a jogellenes helyzetüknek
a megszüntetésére.
A kamara kezdeményezésére a kkt. szüneteltetésre vonatkozó előírásai kedvezően változtak,
a gyakorlati élethez igazodó rugalmasabb szabályozás került bevezetésre.

Könyvvizsgáló cégek tevékenységének
engedélyezése, engedély megszüntetése
2010. december 31-én 1940 társaság jogosult könyvvizsgálati tevékenység végzésére, melynek 59%-a
vidéken, és 41%-a fővárosban regisztrált.
A beszámolási időszakban 62 társaságot vett
nyilvántartásba, és 54 könyvvizsgáló cég törlésről
határozott a bizottság. (Lásd 2. ábra)
2. sz. táblázat: Nyilvántartásba vett könyvvizsgló cégek
(2007–2010)
2 . s z . tá b la : N y i l v á n ta r tá s b a v e t t k ö n y v v i z s g á l ó c é g e k 2 0 0 7 -2 0 1 0 .
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Az engedélyek megszüntetését 43 esetben a
cég kérte, és 11 esetben hivatalból indult a megszüntetésre eljárás.

Kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég minősítésének
megadása, minősítés visszavonása
A minősítési kérelmek elbírálása során figyelembe vette a bizottság az érintett állami szervek, a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és az
Állami Számvevőszék véleményét. A bizottság
az állami szerveket folyamatosan tájékoztatja a
beérkezett minősítésre vonatkozó kérelmekről,
megküldte a szükséges dokumentumokat a véleménynyilvánításhoz, és tájékoztatást adott a bizottság határozatairól.
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hírlevele
4 . s z . t á b l a : K ö n y v v iz s g á l ó c é g e k m in _ s ít é s
s z e r in t i m e g o s z lá s a ( d b )

2010. december 31-én 2708 db minősítésre vonatkozó engedéllyel rendelkeztek a kamarai tagok.
Legnagyobb számban költségvetési minősítése, és
pénzügyi3 . sintézményi
z . t á b la : K a m minősítése
a r a i t a g o k m van
in _ s a
í t ékönyvvizss s z e in t i
gálóknak. (Lásd 3., 4.,
m eábra)
g o s z lá s a ( f _ )
12
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3. sz. táblázat: Kamarai tagok minősítés szerinti
megoszlása (fő)
139 48 39
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1 39

39

613
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4 . s z . 2t3á0 b l a : K ö n y v v iz s g á l ó c é g e k m in _ s ít é s
s z e r in t i m e g o s z lá s a ( d b )

követelményeknek. Minősítés visszavonásáról 3
kamarai tagra vonatkozóan hozott határozatot
a bizottság.
A könyvvizsgáló cégek összesen 557 db minősítéssel rendelkeznek, ezen belül legtöbb a pénzügyi intézményi, és a költségvetési minősítés. A
beszámolási időszakban 32 könyvvizsgáló cég kérte
minősítését, melyből 7 kérelem esetében elutasító
határozat született. 8 könyvvizsgáló cég esetében
saját kérésre visszavonásra került a minősítés.
Az érintett állami szervek nem kezdeményeztek a bizottságnál minősítés visszavonására irányuló eljárást.
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4. sz. táblázat: Könyvvizsgáló cégek minősítés szerinti
megoszlása (db)
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A beszámolási időszakban 25 minősítésre vonatkozó kérelem érkezett a bizottsághoz, melyből 8 kérelem elutasításra került, mert nem felelt
meg a kkt. 50. § (2) bekezdésében meghatározott
k ö l t s é g v e té s i

p é n z ü g yi i n té m é n yi

b e f e k te té s i v á l l a l k o z á s i

b i z to s ítá s i
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A könyvvizsgáló jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat a felvételi bizottság
látja el. A 2010. december 31-én 169 fő tagjelölt
van nyilvántartva, melyből 30 fő már teljesítette
a mentori rendszerben a gyakorlati időt, de még
nem kérte a tagfelvételét. A beszámolási időszakban tagfelvételt kérő tagjelölteknek a kkt. átmeneti
rendelkezései alapján még nem kellett a gyakorlati
idő befejezését követően kompetencia vizsgát tenni. A 2010. évben 50 tagjelöltet vett nyilvántartásba a bizottság, melyből 14 fő az alapszabály 440.
pontja szerint kezdte meg gyakorlatát.
A kamara sikeres kezdeményezésének köszönhetően változott a kkt. előírása a mentori rendszerre vonatkozóan, a gyakorlati idő teljesítésére
rugalmasabb szabályozás került bevezetésre.

230

Tovább csökkentek a gépjárműfelelősségbiztosítás díjai
Csökkentek-e tovább a kötelező gépjármű-felelősség
biztosítás díjai 2012-ben? Az előzetes várakozásokkal
ellentétben – miszerint is tovább már nem lehet mérsékelni
a díjakat – a gépjármű-felelősségbiztosítást művelő
biztosítótársaságok díjaikat átlagosan, a 2011-es szinthez
képest – további 15%-al alacsonyabb díjon kínálják. Ez
egyben azt is jelenti, hogy − ha biztosítótársaságot váltunk −
a tervezett baleseti adó alapját (ezáltal természetesen annak
mértékét) is csökkenthetjük.
Markáns változások 2012-ben nem várhatók. A tavalyi év során áttértünk a teljesítmény alapú díjszabásra. Azok pedig, akik gépjárműveiket 2010-ben vagy 2011-ben vásárolták, a
vásárlás napját is feljegyezték, hiszen tudják,
hogy biztosítási évfordulójuk már nem a
naptári év utolsó napja, hanem a biztosítási
szerződés megkötésének ideje (jellemzően a
vásárlás vagy ahhoz közeli nap).
Itt ismét fontos megjegyeznünk: abban változás
nem történt, hogy a biztosítást évforduló előtt 30
nappal, írásban kell felmondanunk az adott biztosítónál!
Annyit érdemes megjegyeznünk, hogy a
2012-es évben a biztosítótársaságok preferációja
6
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Fellebbezések alakulása
A 2010. évben benyújtott kérelmekből 26 kérelmet utasított el a bizottság. A határozatok ellen
9 esetben fellebbezést nyújtott be a kérelmező az
elnökséghez, ebből 6 esetben az elnökség helyben hagyta, 2 esetben megváltoztatta a bizottság
döntését, és 2 esetben ismételt eljárásról határozott. Az elnökséghez benyújtott fellebbezéseknek
jelentős része (6 fellebbezés) másodlagos státusz
kérelem elutasításával volt kapcsolatos.
A kérelmek elutasításának leggyakoribb okai a
következők voltak.
• Másodlagos státuszra vonatkozó kérelmek
elutasításának főbb indokai, hogy munkaviszonyban, teljes munkaidőben és túlmunkavégzési kötelezettség mellett vagy/és önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőként kérték a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység végzésére az engedélyt. Nem teljesültek az alapszabály 59. és 61 pontjában megfogalmazott kritériumok, valamint a kérelmezők nem
tudtak olyan körülményt felsorakoztatni, melyre
tekintettel a kkt. szerinti főszabálytól a kkt. 11. §
(2) bekezdésének alkalmazásával szükséges lett
volna eltérni.
• A minősítésre vonatkozó kérelmekben nem
teljesültek a minősítésnek megfelelő szakmai gyakorlati idő, vagy nem teljesült a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység
végzésére vonatkozó gyakorlati idő.
Szabó Anna
az M KVK Felvételi Bizottság á n a k e l n ö ke

a gépjármű-felelősségbiztosítások mellé kötött egyéb biztosítások felé
ment el. Azaz, ha a gépjármű-felelősségbiztosítás mellé kötünk egyéb
biztosítási szerződés(eke)t, akkor az díjkedvezményt jelent(het) a gépjármű-felelősségbiztosítás díjából is.
Ugyanakkor több biztosítótársaság kínálatában ezzel párhuzamosan
megjelentek a gépjárműhöz kapcsolódó egyéb – egyszerűbb, illetve
egyszerűsítettebb – biztosítási módozatok is. Van, aki már gyorshajtás esetén kiszabott bírságra is ajánl biztosítást, de több biztosító kínálatában megtalálható a saját autónkban keletkezett kárt fedező casco biztosítás olcsóbb változata is. Ezek csökkentett díj és szolgáltatás
mellett adnak biztosítási védelmet.
Milyen változásokat hoz a 2012-es év a kamarai tag
könyvvizsgáló, gépjármű-tulajdonosok életében?
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. megalakulásától kezdődően arra törekszik, hogy a kamara tagjai részére – a különböző biztosítási fajtákban – egyedi kedvezményeket érjen el. Ezáltal a
kamarai tagságnak a kamarai tevékenységhez kapcsolódó egyéb területeken is jelentkezzenek pozitív hatásai. A gépjármű-felelősségbiztosítás során
már a korábbi években is értünk el eredményeket.
A Generali Biztosítónál már 2010 óta VIP ügyfélként, 5% kedvezménnyel lehetett gépjármű-felelősségbiztosítást kötni. Ha a kamarai tag vállalta,
hogy elektronikusan intézi a gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyeit az UNION Biztosító ezt 25% kedvezménnyel honorálta.
Az Alkusz 2011-ben tovább folytatta az egyeztetéseket a különböző biztosítótársaságokkal, melynek

eredményeképpen létrejövő megállapodás alapján 2012-ben a WABARD
Biztosítóval sikerült megállapodást kötnünk. Ennek keretében a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara tagjai bekerültek a biztosító kiemelt ügyfelei közzé és a cégcsoportnak nyújtott kedvezmény keretében 10% díjkedvezményben részesülnek. Így tovább nőtt azon biztosítótársaságok sora,
akik a kamara tagjait kiemelt ügyfélként kezelve egyedi kedvezményt
biztosítanak számukra.
Mit kell tennie ahhoz, hogy igénybe vehesse az Alkuszon
keresztül a biztosítók részéről kínált kedvezményeket?
Semmi mást, mint hogy ellátogat honlapunkra − ahol mind a 14 biztosító kínálatát megtalálja − kiszámolja jövő évi gépjármű-felelősségbiztosításának díját, majd kiválasztja azt a biztosítótársaságot, amelyik
ajánlata a legszimpatikusabb az Ön számára (ezt a „MEGKÖTÖM”
gombra kattintva teheti meg). Ezt követően a szerződés kitöltéséhez szükséges adatok megadása után már csak a kinyomtatott és aláírt „Alkuszi

Módszertani útmutató az uniós
támogatások könyvvizsgálói
ellenőrzéséhez
Felkerült a honlapra az uniós támogatások
könyvvizsgálói ellenőrzéséhez készített módszertani útmutató 2011-es, frissített változata.
Jelen módszertan
a többszintű ellenőrzési folyamaton
belül a kedvezményezettnél történő
projektszintű vizsgálatok módszerét
kívánja összefoglalni, vizsgálva a nemzetközi és egyben hazai könyvvizsgálati standardok alkalmazási lehetőségeit.
Az útmutató az alábbi oldalról tölthető le:
http://www.mkvk.hu/tudastar/utmutatok/
eu_tamogatasok


Az Államháztartás Szervezetei
Könyvvizsgálatának Módszertani
Útmutatója − 2011
Az államháztartás (az állami szektor)
könyvvizsgálata számos sajátosság figyelembevételét, érvényesítését követeli meg.
Ennek jegyében készült el 2003-ban az ál-

meghatalmazás”-át kell hozzánk eljuttatnia Faxon ((06)1/473-4516),
e-mailben (info@mkvkalkusz.hu) vagy postán (1063 Budapest, Szinyei
Merse Pál u. 8.). A többi már a mi dolgunk.
Ha munkatársaink segítségét szeretné igénybe venni, kérjük töltse le
honlapunkról adatlapunkat, majd kitöltés után küldje azt el részünkre a fent említett elérhetőségeink egyikére. Munkatársaink hamarosan
felveszik Önnel a kapcsolatot és megkeresik az Ön számára legkedvezőbb ajánlatot.
Ne feledje meglévő szerződését 2011. november 30-ig
írásban fel kell mondania, melyhez felmondó nyilatkozatot
is tölthet le honlapunkról!
További információkért kérjük látogasson el honlapunkra a www.
mkvkalkusz.hu címen vagy keresse munkatársainkat a 06 (1) 473-45-32, 06
(1) 354-12-12 telefonszámokon esetleg írjon nekünk az info@mkvkalkusz.hu
e-mail címre.

AKTUALIZÁLT

ÚTMUTATÓK

A HONLAPON
lamháztartás szervezetei könyvvizsgálatának
kamarai módszertani útmutatója, amelynek
megújítására legutóbb 2006-ban került sor.
Az útmutató részletes felülvizsgálata alapján
nem volt indokolt a módszertan struktúrájának lényeges módosítása, a jogszabályi változásokkal, a standardokkal való összevetése és
felfrissítése azonban teljes körűen megtörtént.
A módszertani útmutató a 2010-re érvényes
magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokra figyelemmel, a 2011-ből érvényes standardokkal felfrissítve készült, melynek lezárása
a 2011. október 31-ei állapotnak megfelelően történt.
Az útmutató az alábbi oldalról tölthető le:
http://www.mkvk.hu/tudastar/utmutatok/
allamhaztartas_2011



Kézikönyv a kis és közép
vállalkozások könyvvizsgálatához a
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok
alapján − 2010
2011. évi aktualizált változat
Az MKVK Szakértői Bizottsága feladatául
tűzte ki, hogy azoknak a kollégáknak a munkáját segítse, akik a kis- és közepes vállalkozások
könyvvizsgálatát végzik. Ezért a szakértői bizottság 2009 nyarán pályázatot írt ki, a Magyar
KKV-k könyvvizsgálatának kézikönyve a nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján címmel
módszertani útmutató elkészítésére.

A kézikönyv elkészült és a honlapon is
megtekinthető. A kézikönyvben hivatkozott
dokumentumok a Dokumentumtár címszó
alatt érhetők el.
A kézikönyv nem az előzőekben kiadott
módszertani anyag frissítése. Erre való tekintettel a jelenleg is elérhető módszertani anyag
a honlapon továbbra is fent marad. Ezen korábbi anyag használatakor szükséges azonban
a Dokumentumtárban összegyűjtött anyagok
alkalmazása.
Az útmutató az alábbi oldalról tölthető le:
http://www.mkvk.hu/tudastar/utmutatok/
kkv
Jó munkát kívánunk mindenkinek!
Dr. Ladó Judit
az MKVK Szakértői Bizottságának elnöke
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hírlevele

A Raiffeisen Bank Zrt. számlavezetési
ajánlata a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara Tagjainak
Válassza a vállalkozása számára legmegfelelôbb
számlacsomagot a Raiffeisen Bank kedvezményes ajánlatai közül!
A Raiffeisen Bank olyan komplex szolgáltatáscsomagokat fejlesztett ki a hazai kis- és középvállalkozások
számára, melyek igazodnak a havi forgalmukhoz és bankolási szokásaikhoz.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai részére kínált számlacsomagok esetén elengedjük az elsô 6 havi számlavezetési díjat új bankszámlaszerzôdés, illetve az erre vonatkozó igény bejelentését követôen már meglévô
bankszámlaszerzôdés esetében is.
Számlavezetési csomagok

Havi számlavezetési díjak

Kedvezmény mértéke
(6 hónapra)

2.950 Ft

17.700 Ft

Ezüst Plusz
Arany Plusz

7.950 Ft

47.700 Ft

Platina Plusz

14.950 Ft

89.700 Ft

Gyémánt Plusz

24.950 Ft

149.700 Ft

5.000,-Ft / 15.000,-Ft

30.000 Ft / 90.000 Ft

Prémium

A választott Raiffeisen számlacsomag mellé számlanyitási és számlavezetési díj nélkül biztosítjuk a Kamathegyezô
Megtakarítási Számlát.
A Kamathegyezô Megtakarítási Számla ideális megoldás vállalkozása számára, amennyiben a vállalkozásában
rendelkezésre álló pénzösszeget a látra szóló kamatnál magasabb kamaton szeretné rugalmasan elhelyezni.
A számlacsomagok kondícióiról és egyéb részleteirôl bôvebb információ található a www.raiffeisen.hu oldalon,
a ﬁókban elhelyezett Vállalati kondíciós listában, illetve a 06 40 48 48 48-as telefonszám 5-ös menüpontjában.

Az ajánlat visszavonásig érvényes!

06-40-48-48-48
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