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Miért is fontos ez a téma? 

Változott (változik) 

a könyvvizsgálati 

értékhatár, vagyis 

szűkül a 

könyvvizsgálati 

piac! 

Kevesebb a 

munkalehetőség, 

csökken a tagok, 

társaságok 

bevétele, csökken a 

Kamara működését 

szolgáló bevételek 

összege 
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése 

2011. december 10-én foglalkozott a témával 

 

Határozatot hozott, hogy 

a Elnökség dolgozzon ki 

olyan koncepciót, amely a 

jövőben segítséget nyújt a 

könyvvizsgálóknak 

munkájuk megtartásához 

/29/2011.(12.10.)/ 
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             Csak néhány adat…. 
Taglétszám alakulása: 

Évek Létszám összesen, fő  Ebből aktív tagok száma 

2005. 5 944 3 666 

2010. 5 626 3 335 

2011. 5 529 3 247 

2012 5 375 3 096 

2013. VIII. hó 5 309 3 025 

2014. (prognózis) 5 159 2 943 

Változás 2014/2005 - 785 - 723 

86,8 % 80,3 % 
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Szüneteltető tagok aránya 

Évek Szüneteltető tagok 
száma, fő 

Szüneteltető tagok 
aránya, % 

2005. 2 278 38,3 

2010. 2 291 40,7 

2011. 2 282 41,3 

2012. 2 279 42,4 

2013. VIII. hó 2 284 43,0 

2014. Prognózis 2 203 42.7 

Változás 2014/2005 - 75 

96,7 % 
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Társaságok számának alakulása 

Évek Társaságok száma 

2005. 1 925 

2010. 1 940 

2011. 3 221 

2012. 3 119 

2013. VIII. hó 3 065 

2014.év (becsült) 3 041 

Változás 2014/2011 - 180 (94,4 %) 

2013.09.25. Könyvvizsgálói Konferencia 6 



Taglétszám és a társaságok száma 

Ausztriában 
Évek (január 1) Tagok száma  Ebből szünetelő 

tagok száma 

Cégek 

2000. 769 398 

2005. 1 001 61 539 

2010 1 760 128 923 

2011.  1781 124 930 

2012. 1 843 140 937 

2013. 1 884 156 919 
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Kiadott jelentések száma 

Évek Kiadott jelentések 

száma 

2009. 46 771 

2010. 44 824 

2011. 42 634 

2012. 35 245 

Változás 2012/2009 - 11 526 

75,4 % 
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A könyvvizsgálatból származó bevétel 

alakulása 
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Évek Könyvvizsgálati 
árbevétel, eFt 

2007. 30 676 112 

2008. 35 485 506 

2009. 35 565 447 

2010. 33 311 506 

2011. 33 480 470 

2012. 31 278 306 

2013. 28 769 176 

Változás 2013/2007 - 1 906  936 (93,2 %) 



Tagdíjak és hozzájárulási díjbevétel alakulása 

Megnevezés 2013.év 2014.év Változás, eFt Változás, % 

Tagdíj 203 626 197 286 - 6 340 96,9 

Hozzájárulási 
díj 

418 320 407 407 - 10 913 97,4 

Összesen 621 946 604 693 - 17 253 97,2  
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A kamara 2012-2015. évek közötti 

középtávú terve tartalmazza: 

A szolgáltatási 

koncepció egyes 

kérdéseinek 

áttekintését, 

javaslatok 

kidolgozását 
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Ad hoc 

bizottság 

létrehozása 

Javaslatok, 

ötletek 

összegyűjtése 

Javaslatok, ötletek 

megvitatása 

különböző 

fórumokon 

Törvény 

javaslatok 

kidolgozása 

Munkafolyamat szakaszai 



Prioritások kijelölése a javaslatoknál 

 

melyeket reálisnak tartunk 

megvalósításra 

melyekre célszerű jogszabálytervezeteket 

készíteni 

2013.09.25. Könyvvizsgálói Konferencia 13 



Követelmény 

Csak azokat a kérdésköröket tartjuk ma 

megvalósíthatónak 

amelyek nem jelentenek kockázatot, 

megvalósításuk (jogszabályba iktatásuk) 

reálisnak, elképzelhetőnek tűnik 
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Elkötelezettségünk 
A javaslatok kidolgozása 

során abból a célkitűzésből 

indultunk ki, hogy az a 

könyvvizsgálati szakma, a 

könyvvizsgálók és a kamara 

érdekeit szolgálja 

Legalapvetőbbnek a piaci 

információk 

megbízhatóságának elvét 

tartottuk szem előtt  
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A kormányzat jelentős törekvéseket tesz az 

adminisztrációs terhek csökkentése és a 

gazdaság kifehérítése irányába 

 

 

E célkitűzéseket a Kamara is kiemelten 

fontosnak tartja, így ezzel összhangban 

fogalmaztuk meg jogszabály módosításokra 

irányuló javaslatainkat 
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Kiindulási pont 
A számviteli törvény alkalmazásában számviteli 

szolgáltatás a számviteli törvényben, továbbá a 

kapcsolódó kormányrendeletekben előírt 

könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség 

teljesítése érdekében elvégzendő feladatok 

összessége (könyvviteli szolgáltatás) , valamint 

a könyvvizsgálói tevékenység  

/150.§ (1) bekezdés/ 
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Miért tartalmazza a koncepció ezt? 

 

Lényegesen 
szűkülnek a 

munka-
lehetőségek! 

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi 
két feltétel együttesen teljesül: 

a)az üzleti évet megelőző két üzleti év 
átlagában a vállalkozó éves (éves szintre 
átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg 
a 200 millió forintot, és 

a)az üzleti évet megelőző két üzleti év 
átlagában a vállalkozó éves (éves szintre 
átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg 
a 300 millió forintot, és 

 

b)az üzleti évet megelőző két üzleti év 
átlagában a vállalkozó által átlagosan 
foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 
50 főt. 

(1= hatályos 2012. január 1-jétől, 2= hatályos 
2014. január 1-jétől) 
  
  

 

2013.09.25. Könyvvizsgálói Konferencia 18 



Segítséget nyújt a könyvvizsgálóknak munkájuk 

megtartásához, a következő feltételek 

figyelembevételével: 

kizárólag a könyvvizsgálók által végezhető legyen a 

szolgáltatás; 

szolgálja az ügyfelek érdekeit; 

segítse a kormányzat törekvéseit az adminisztrációs 

terhek csökkentése és a gazdaság kifehérítése 

irányában; 

legyen jól kalkulálható és kamarai szinten 

szabályozható díjazása; 

lehetőség szerint legyen törvénybe foglalva. 
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Milyen javaslatok kerültek 

kidolgozásra? 

Számviteli ellenjegyzés intézményének 

bevezetése 

Könyvvizsgálat megkövetelése a 

hitelfelvevőnél 

Könyvvizsgálói szakképesítés megkövetelése 

egyes munkakörökben  
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Számviteli ellenjegyzés 

A számviteli ellenjegyzés azt jelenti, hogy a 

vizsgálat arra irányul, hogy a beszámoló 

„megfelel a számviteli törvény előírásainak”. 

 

Ez a számviteli ellenjegyzés minden olyan 

esetben kötelező lenne amikor a számviteli 

törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó 

beszámolóját köteles közzé tenné 
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Mi ennek az indokoltsága? 

a gazdálkodók jelentős 

körénél nincs kötelező 

könyvvizsgálati 

kötelezettség 

ellenjegyzés 

biztosíthatná a piac 

stabilitását, közzétett 

információk 

megbízhatósága ezzel 

nagymértékben 

javulhatna 

a gazdaság stabilitását 

nagymértékben segítené 

ez az ellenőrzési rendszer 

bevezetése 

a gazdálkodót védené az 

által kibocsátott 

beszámoló szakszerű 

összeállításában 
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A javaslat nem „korlátozott könyvvizsgálat” 

bevezetését célozza!  

„A számviteli ellenőrzés célja annak megállapítása, 

hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves 

beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló e törvény 

előírásai szerint készült, különös tekintettel a mérleg 

leltárral történő alátámasztottságára és a 

jövedelmezőség valós bemutatására, ennek 

megfelelően a közzétett adatok felhasználóinak 

megbízható információkkal szolgál. „ 
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A leltárakat aláírók mögöttes 
felelőssége is nőne! 



„A számviteli ellenőrzést végző, vállalkozótól független 

bejegyzett könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég feladata az 

éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló 

valódiságának és szabályszerűségének (a mérleg, az 

eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet) 

felülvizsgálata, e törvény előírásai betartásának 

ellenőrzése, és ennek alapján az éves beszámoló, az 

egyszerűsített éves beszámoló számviteli ellenjegyzése.” 
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Ki végezheti ezt az ellenőrzést? 

 

„Számviteli ellenőrzéssel a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara könyvvizsgálói 

tevékenységet nem szüneteltető tagsági 

jogállású tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett 

könyvvizsgáló cég bízható meg.” 
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„A számviteli ellenőrzést végző bejegyzett 
könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében 

a vállalkozó könyveibe betekinthet, a vezető 
tisztségviselőktől, illetve a vállalkozó 

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 
vállalkozó pénzforgalmi számláit, 

ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit 
megvizsgálhatja.”  
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Ennek érdekében módosítani kell a 

számviteli törvényt 

A számviteli szolgáltatás fogalmát bővíteni kell 

A letétbehelyezés és közzététel szabályait 

módosítani szükséges 

Definiálni szükséges a számviteli ellenőrzés 

célját, a számviteli ellenőrzési kötelezettséget, 

valamint a számvitel ellenjegyzés tartalmát 
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Kapcsolt vállalkozások 

A számviteli ellenjegyzés bevezetése a kapcsolt 
vállalkozásokkal kapcsolatos problémák megoldását is 

segíthetné 

Ok: 

Jelentősen megnőtt a családi vállalkozások száma, azon 
belül is ugyanazon magánszemélyekhez köthető több 

társaság alapítása 

A kapcsolt vállalkozásokat az adótörvény szerinti 
értelemben javasolt minősíteni, így megakadályozható, 

hogy sorozatban alapított cégekkel az ellenőrzés 
kikerülhető legyen és gyakorlatilag ellenőrizetlen adatok 

kerüljenek közzétételre 
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Könyvvizsgálat megkövetelése a 

hitelfelvevőnél 

 

Szükségesnek látjuk, hogy bizonyos 
értékhatár feletti hitelkérelmekhez ne 

legyen elegendő a társaság 
nyilatkozata a saját erő meglétéről, 

hanem arról a könyvvizsgáló adjon ki 
nyilatkozatot 
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Mit tartunk célszerűnek? 
Minden, az adott társaság saját tőkéjét vagy 50 
millió forintot meghaladó hitel felvétele esetén 

auditált beszámoló előírása a hitelkérelem 
alapjául szolgáló beszámolóra és a hitel teljes 

futamidejére 

Ezzel a bankok tisztább képet kapnának 
ügyfeleik aktuális vagyoni, pénzügyi, 

jövedelmi helyzetéről, az adósminősítést 
segíthetné  
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Mi a cél? 
A javaslat megvalósítása növelné a bankszektor 

stabilitását, a hitelkihelyezések biztonságát 

A hitel monitoringozás (utógondozás) ugyancsak 

szükségessé tenné a hitel-igénybevevők 

beszámolójának ellenőrzését  

A szabály erősítené a hitelkérelmek valódiságát és 

garantálhatná a visszafizetést, vagy legalább annak 

esélyét növelhetné 
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Ennek érdekében módosítani kell a hitelintézetekről és 

a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényt 

„A pénzügyi intézmény az ügyfél saját tőkéjét vagy 50 
millió forintot együttesen meghaladó hitel és pénzkölcsön 

nyújtása esetén a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági 

jogállású tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 
nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég 

nyilatkozatával igazolt saját erőt fogadhat el, kihelyezés és 
kötelezettségvállalás könyvvizsgáló által felülvizsgált 

beszámoló alapján létesíthető. A 3. § (1) bekezdésének c) és 
g) pontjában nevesített pénzügyi szolgáltatások 
igénybevételének feltétele a könyvvizsgáló által 

felülvizsgált beszámoló elkészítése” 

 2013.09.25. Könyvvizsgálói Konferencia 32 



„Az éven túli kihelyezés és 

kötelezettségvállalás esetén annak 

időtartamára az ügyfél beszámolójának 

felülvizsgálatára köteles könyvvizsgálót 

megbízni.” 
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Könyvvizsgálói szakképesítés 

megkövetelése egyes munkakörökben  

A könyvvizsgálói végzettség és a könyvvizsgálói 

munka presztizsét növelné ha bizonyos 

feladatok ellátását a könyvvizsgálói szakmai 

végzettséghez lehetne kötni  

Úgy gondoljuk, hogy meghatározott elsősorban 

számviteli (és pénzügyi) feladatok irányításához 

szükséges az a speciális szakismeret, amelyet a 

könyvvizsgálók tudnak csak biztosítani  
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Mely szakmai területek jöhetnének itt 

szóba? 
a Felügyelő Bizottságokban, Auditbizottságokban 

elengedhetetlen lenne, hogy legalább egy fő 
könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezzen 

az önkormányzatok pénzügyi bizottságai sem tudnak 
működni megfelelő szakmai segítség nélkül, így e 
területen is kívánatos lenne az előző szabály 
érvényesítése, költségvetési minősítésű könyvvizsgáló 
közreműködése 

Meghatározott körben a gazdasági vezető (igazgató), 
főkönyvelő kinevezésének feltétele a könyvvizsgálói 
képesítés lehetne 
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Ennek érdekében több törvényt kellene 

módosítani. Melyek ezek? 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996.évi CXII. törvény 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
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A számviteli törvény módosítása 

„Az a vállalkozó, amelyet jogszabály közérdeklődésre számot 
tartó gazdálkodónak minősít, illetve amelynél az éves (éves 
szintre átszámított) nettó árbevétel az üzleti évet megelőző 

két üzleti év átlagában – ennek hiányában a tárgyévben 
várhatóan – a …................. millió forintot meghaladja, az (1) 

bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésével 
okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel és a tevékenység 

ellátására jogosult engedéllyel rendelkező természetes 
személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok elvégzésére 

alkalmazni, vagy olyan számviteli szolgáltatást nyújtó 
társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat 

irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével 
megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az előző 

követelményeknek.”  
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További törvénymódosítási javaslatok 

A gazdasági társaságokról 
szóló törvény módosítása:  

„A felügyelőbizottság 

legalább egy tagjának 

okleveles könyvvizsgálói 

szakképesítéssel kell 

rendelkeznie.” 

 

A hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról 
szóló törvény módosítása: 

„A pénzügyi intézmény 
vezető állású személyei 

között legalább egy 
személynek okleveles 

könyvvizsgálói 
szakképesítéssel kell 

rendelkeznie.” 
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További törvénymódosítási javaslatok 

A tőkepiacról szóló törvény 
módosítása: 

A törvény meghatározza, hogy 
vezető állású személynek ki 
választható meg, illetve ki 

nevezhető ki 

„…… szervezet vezető állású 
személyei között legalább egy 

személynek okleveles 
könyvvizsgálói 

szakképesítéssel kell 
rendelkeznie.” 

 

A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 

törvény módosítása:  

„Amennyiben az 
önkormányzat éves 

költségvetési kiadása eléri a 
100 millió forintot, a 

pénzügyi bizottság legalább 
egy tagjának okleveles 

könyvvizsgálói 
szakképesítéssel kell 

rendelkeznie.” 
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További törvénymódosítási javaslatok 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet módosítása: 

„Azon költségvetési szerv gazdasági vezetőjének, amelynél az 

éves költségvetési kiadás a tárgyévben várhatóan a …................. 

millió forintot meghaladja, okleveles könyvvizsgálói 

szakképesítéssel kell rendelkeznie.” 

 

Előzőeken túlmenően javasolható a közszolgálati tisztviselők 

képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

megfelelő módosítása, amely részletesen meghatározza, hogy az 

egyes területek betöltéséhez milyen végzettség szükséges 
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Mi történt eddig? 
Létrejött egy munkabizottság 9 fővel 

Összegyűjtésre kerültek a javaslatok (2012. július 4.) 

A munkabizottság elfogadott egy összefoglaló javaslatot 
(2012. július 31.) 

A Kamara elnöksége megtárgyalja a javaslatot (2012. 
szeptember 5.) 

Kidolgozásra került „Az adminisztrációs terhek 
csökkentésére és a gazdaság kifehérítésére irányuló 
jogszabály módosítási javaslat”, melyet megküldtünk a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak (2012. szeptember 25.) 

A könyvvizsgálói klub előadásán Pankucsi Zoltán helyettes 
államtitkár „Előkészítés alatt álló munkálatok” címén 
említette a Kamara által megküldött javaslatokat (2013. 
szeptember 4.) 
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