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ELNÖKI ELŐSZÓ

Az évkezdet mindig megújulást 
rejt magában. Új fogadalmak, új 
törvények – a kamara életében pe-
dig a decemberi választások ered-
ményeként új elnökség jelenti az 
év eleji (jelen esetben következő 
négy évre szóló) megújulást. Ez-
úton is szeretném megköszönni 
megtisztelő bizalmukat. Támoga-
tásukkal felvértezve még elszán-

tabban fogok küzdeni e viharos időkben a szakma elismertségéért, 
a kamarai tag könyvvizsgálók érdekeiért. 

E megújulás szellemében indítjuk útjára a „Könyvvizsgálók 
lapja” nevű újságunkat, kiváltva ezzel a korábbi hírleveleket. 
Célunk, hogy – a többi neves szakmához hasonlóan – a könyv-
vizsgálók is saját, független újsággal rendelkezzenek. A kiad-
vány megteremtésével azt kívánjuk elérni, hogy álláspontjaink 
meghallgatásra találjanak, hogy véleményünk ne pusztába ki-
áltott szó maradjon. 

Szeretnénk közelebbről is bemutatni e folyóiratban a kamara 
működését, az állandó rovatoknak köszönhetően folyamatosan 
tájékoztatjuk a tagságot az éppen zajló ügyekről. A módosított 
szabályzatok alapján itt kerülnek kihirdetésre a Felvételi bizottság 
közleményei, de nem maradhat el a konzultációs szolgálat méltán 
népszerű rovata sem. Minden hónapban közzéteszünk egy vizsga-
feladatot is, mellyel nem csak hallgatóinknak szeretnénk kedves-
kedni, de reméljük tagjaink okulását is segíthetjük a napi életből 
merített példákkal. Nem titkolt terveink közé tartozik, hogy a lap 
hasábjain helyet kaphassanak kollégáinktól érkezett vélemények, 
olvasói levelek. Írjuk együtt a lapot! Hallassuk a hangunkat! Ké-
rem tisztelt kollégáimat, küldjék el véleményüket a kamarába 
(konyvvizsgaloklapja@mkvk.hu) legyen szó akár a lapról, akár a 
kamaráról, akár egy aktuális gazdasági kérdésről. 

S merjünk nagyot álmodni – remélem, hogy egy napon az egyre 
bővülő szakmai tartalommal megtöltött Könyvvizsgálók lapja majd 
tekintélyes havilappá növi ki magát. 

Dr. Lukács János
elnök
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KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARDOK
Az elmúlt időszak legfontosabb szak-
mai eredménye: a magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati és Minőségellenőr-
zési standard megalkotása, a Nem-
zetközi Standardok fordításának 
lezárása és EU-s elfogadtatása. A ka-
mara elnöksége a magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati és Minőségellenőr-
zési Standardokként befogadta az 
IFAC által kiadott, magyar nyelvre le-
fordított és a Kamara honlapján köz-
zétett Nemzetközi Könyvvizsgálati 
és Minőségellenőrzési Standardokat 
a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardban meghatározott további 
követelményekkel együtt. A magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard 
a 2011. január 1-jén vagy azt követő-
en kezdődő időszakokra vonatkozó 
pénzügyi kimutatások könyvvizsgá-
latára hatályos. 

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ
1. A Szakértői Bizottság, a Pénz és 
Tőkepiaci Tagozattal közösen elké-
szíttette régóta igényelt Módszertani 
útmutatót a közepes és kishitelintézetek 
könyvvizsgálói részére. Az útmutató ösz-
szeállításánál, valamint az útmutató 
mellékletét képző minta dokumentá-
ciók, munkaprogramok kialakításánál 
az összeállítók törekedtek arra, hogy 
alkalmazása segítse a közepes és kis-
hitelintézetek könyvvizsgálóit. 

2. Régi igény kielégítésére került 
sor a kisvállalkozási módszertan megje-
lentetésével. A módszertan egy Kézi-
könyvből és egy Dokumentumtárból 
áll. A honlapon 2011 februárjától te-
kinthető meg. A 2011-es szabályok-

kal aktualizált változat 2011 novem-
berétől érhető el a honlapon.   

3. Az Uniós támogatások könyvvizs-
gálati módszertana 2011. november 
végétől a honlapon megtalálható.  

4. A programfejlesztők saját kéré-
sükre, a Szakértői Bizottság által kiírt 
pályázat nyertesével az általuk elkészí-
tett programról szakértői véleményt 
kérhetnek, majd e „tanúsítvány” 
birtokában ajánlhatják terméküket a 
könyvvizsgálóknak. „A könyvvizsgá-
lókat segítő programok tesztelésére” 
kiírt pályázattal, a könyvvizsgálók 
munkáját oly módon kívánta segíteni 
a Szakértői Bizottság, hogy a könyv-
vizsgálat során használni kívánt prog-
ramok között a felhasználók jobban el 
tudjanak igazodni. 

5. Hiánypótló mű született az adó-
zás könyvvizsgálatának módszertana 
témakörében. Az Adótételek könyvvizs-
gálatának módszertani kézikönyve 2010 
októberétől található meg a honlapon.

6. A Szakértői Bizottság 2009-
ben felkérte Költségvetési Tagozat 
elnökét, hogy készítse el az Önkor-
mányzatok, költségvetési szervek könyv-
vizsgálati módszertanát, és ezzel pár-
huzamosan a Minőség-ellenőrzési 
Bizottsággal együttesen felkérték a 
minőségellenőrzés kérdőíveinek és a 
minőségellenőrzés módszertani ké-
zikönyvének kidolgozására.

7. A társasházakról szóló, 2009. 
évi LXXXIX tv-vel módosított, 2003. 
évi CXXXIII törvény változása kö-
vetkeztében megnyílt a lehetőség a 
társasházak könyvvizsgálatára. En-
nek elősegítése érdelében a szakmai 
alelnök többoldalú szakmai meg-

beszéléseken (PM, Önkormányzat, 
kamarai belső megbeszélések) vett 
részt és fejtette ki álláspontját a szak-
ma érdekében, aminek eredménye-
ként az Önkormányzati Minisztérium 
is elfogadta a Kamara álláspontját. 
A Társasházak könyvvizsgálatát segítő 
módszertani útmutató hozzáférhető a 
honlapon.

8. Jelenleg folyamatban van a vég-
elszámolás, felszámolás könyvvizsgálati 
sajátosságai, az átalakulások könyv-
vizsgálatának sajátosságai, valamint a 
számviteli törvény szerinti konszolidált 
beszámoló könyvvizsgálatának sajátos-
ságai című módszertani szakanyagok 
elkészítése. 

DÍJTÉTELI MUNKABIZOTTSÁG
Az Elnökség 2008. február 22-én 
megtárgyalta és jóváhagyta a Díj-
tételi Munkabizottság létrehozását, 
amely a Kkt. 54. § (6) bekezdésre te-
kintettel a könyvvizsgálói tevékenység 
ellátásáért járó díjak meghatározásának 
elveire és elsődleges szempontjaira 
kívánt javaslatot tenni. Az elnökség a 
munkabizottság vezetésével a szak-
mai alelnököt bízta meg. 

A bizottság által kidolgozott teljes 
anyag – beleértve a kalkulációs sémát 
– elnökségi jóváhagyást követően 2009 
novemberétől érhető el a honlapon. 

„EGYMÁS SZAKMAI SEGÍTÉSE…” 
A Szakértői Bizottság 2009-ben hív-
ta életre „Egymás szakmai segítése” 
címmel a könyvvizsgálókat segítő 
szakmai fórumot. Önként felajánlott 
szakmai anyagok kerülnek fel a hon-
lapra többek között:

BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 
ELMÚLT NÉGY ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az alábbiakban egy négyrészes sorozatot indítunk útjára, melyben a 2007. december 10-én meg-
választott elnökség elmúlt négy éves munkáját tekintjük át. A SZAKma című folyóirat januári szá-
mában az eltelt időszak legfontosabb momentumairól olvashatnak, ezen újság hasábjain pedig 
összegezzük a kamara szakmai feladatait. 
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• Könyvvizsgálat, könyvvizsgálati 
jelentés és záradék,

• Általános kiegészítés- ellenőrző lista
• Üzleti jelentés- ellenőrzőlista
• a vállalkozások zárlati munkái-

nak szervezését, a leltározást és 
táblákra alapuló könyvvizsgálati 
ellenőrzést segítő szakmai anyag 

• Segédlet a könyvvizsgálati tevé-
kenységért járó díjak meghatáro-
zásához,

• Zárlati munkákat segítő anyagok.

ETIKAI KÓDEX FORDÍTÁSA 
Az IFAC 2009 júliusában megújult 
Etikai Kódexet adott ki, amely pon-
tosította a gyakorló könyvvizsgálóra 
vonatkozó követelményeket és va-
lamennyi könyvvizsgálóra vonat-
kozóan jelentősen megszigorította a 
függetlenségi követelményeket.  A 
kódex 2011. január 1-jén lépett ha-

tályba. A honlapon, magyar nyelven 
elérhető változatát, a Bizottság szak-
mailag lektorálta.

KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLAT  
A 2006. szeptember 1-je óta működő 
konzultációs szolgálat a Szakértői 
Bizottság felügyelete mellett mű-

ködik. Az elmúlt négy év alatt ösz-
szesen 1 154 db kérdés került meg-
válaszolásra. 2009 májusától vezette 
be a Szakértői Bizottság a „lektori 
rendszert”. A rendszer bevezetésé-
nek célja, hogy a kérdésekre adott 
válaszok még szakszerűbbek, pon-
tosabbak legyenek. #

A FELTETT KONZULTÁCIÓS KÉRDÉSEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2008–2011 KÖZÖTT (DB)

Főbb szakterületek 2008 2009 2010 2011 Összesen
Általános könyvvizsgálati kérdések 70 99 108 91 368 
Számvitellel kapcsolatos kérdések 57 93 122 90 362 
Adózással, illetékkel kapcsolatos 
kérdések

40 61 48 29 178 

Általános és önkormányzati könyvvizsgálati 
kérdések

35 19 13 12 79 

Átalakulással kapcsolatos kérdések 27 29 21 12 89 
Minőségellenőrzéssel kapcsolatos általános 
könyvvizsgálati kérdések

13 13 2 - 28 

Etikai, összeférhetetlenségi kérdések 14 3 11 - 28 
Pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások 11 3 5 3 22 
Összesen 267 320 330 237 1 154 

A 2011-es őszi választásokat követően a kamara Fővárosi 
Szervezetének egyik új kezdeményezése volt egy szakmai 
klub megszervezése, ahol a résztvevők az általuk ott felvetett 
kérdésekről beszélgethetnek, ha kell, vitatkozhatnak, s ennek 
során megismerhetik a többi könyvvizsgáló álláspontját is az 
adott témákat illetően. 

Az első próbálkozás 2011. december 7-én történt, s az ott 
megjelent kb. 20 fő – köztük a szervező Vada Erika, a frissen 
megválasztott fővárosi elnök is – élénk érdeklődéssel és kíván-
csian várta, vajon mi fog ebből kisülni. Nos, ezen első tapasz-
talat alapján a dolog kifejezetten sikeres volt. Amellett, hogy 
a jelenlévők élvezettel vettek részt a jó hangulatú beszélgetés-
ben, a végén többen is kifejezésre juttatták: számukra szakma-
ilag is nagyon hasznos és gyümölcsöző volt az eltöltött két óra. 

Könyvvizsgálatról, annak szabályairól (standardok), körül-
ményeiről (piaci lehetőségek!) ugyanúgy szó esett, mint arról, 
hogy milyen várakozások vannak az akkor még megválasztás 
előtt álló új elnökséggel kapcsolatban. 

Arra a felvetésre, hogy milyen szakterületen érzik igazán ottho-
nosan magukat a szakma gyakorlói, a számvitelt említette min-
denki az első helyen. Ha egy másodikat is meg kellett nevezni, az 
az adózás volt. Olyan, aki a könyvvizsgálat lefolytatására vonat-
kozó előírásokat, szabályokat – szóval a standardokat – említette 
volna, nem fordult elő, s kerestük ennek az okát. Arra jutottunk: 
a most aktív könyvvizsgálók számára a standardok megjelenése 

is újdonság volt még az ezredforduló időszakában. Emiatt sajnos 
óhatatlanul kevesebb elméleti tapasztalatra tehettek szert, mint a 
frissen végzett könyvvizsgáló „jelöltek”, akiknek ez a tárgy már 
ugyanúgy szerepelt a kötelezően előírt képzési tematikájában, 
mint az adózási ismeretek, vagy a jog, a pénzügy stb. 

A klubdélutánra szánt időkeret végén azt valamennyi jelen-
lévő határozottan állította, hogy folytatásra feltétlenül szük-
ség van, az nagyon hasznos lenne.

És „kívülről” hogyan nézhetett ki ez az első próbálkozás? 
Nos, a következő alkalomra majd 60 fő jelezte, hogy részt kí-
vánna venni. Ennél frappánsabban nem is lehetne jelezni: Jó 
volt a próba, érdemes folytatni! Érdemes hagyományt terem-
teni a szakmát érintő kérdések, anomáliák összegyűjtése és 
azok „kibeszélése” során, ami fontos a jó válaszok kidolgozása 
és végső soron a felvetett problémák megoldása érdekében.

A klubdélután minden hónap első szerdáján működik. Mi-
után erről a Fővárosi Szervezet tagjai e-mail üzenetben is ér-
tesítést kapnak – amelyben a szervezők visszajelzést kérnek 
a részvételi szándékról –, a helyszín kiválasztása során figye-
lemmel lesznek a jelentkezők számára is, így a nagy létszám 
nem lehet akadálya a megrendezésnek.

Köszönet a jó kezdeményezésért! A folytatásról pedig tájé-
koztatni fogjuk a kollegákat a jelen rovatban.

Bary László
okleveles könyvvizsgáló

SZAKMAI KLUBDÉLUTÁN A FŐVÁROSI SZERVEZETNÉL



KAMARAI
 KONZULTÁCIÓ

 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA  |  2012 JANUÁR 5

a magyar kÖnyvvizsgÁlÓi kamara hivatalos lapja

JÖVEDÉKI RAKTÁRBAN TÁROLT 
KÉSZLET
A szeszes ital előállításakor jövedéki adó 
kötelezettség keletkezik, amely kötelezett-
ség a szabad forgalomba bocsátás napján 
áll be. A szabad forgalomba bocsátás az 
adóraktárból a jövedéki raktárba történő 
kitároláskor következik be. Az általam 
vizsgált társaságnál a jövedéki adó rak-
tárba betárolt készlet értékét a jövedéki 
adóval növelt önköltségi áron határozták 
meg és a betárolást követően azt nem a 
saját termelésű készletek, hanem az áruk 
között mutatták ki.

Elfogadható-e a fent leírt elszámolás? 
Amennyiben nem (szerintem nem), el-
számolható-e ráfordításként a kötelezett-
ség keletkezésekor a jövedéki adó, vagy 
csak a készlet értékesítésekor? Előbbi 
esetben az év végén a jövedéki raktár-
ban megmaradt (adózott) készletre eső, a 
szabad forgalomba bocsátáskor elszámolt 
jövedéki adó összegével korrigálni kell-e 
a jövedéki adó ráfordítást az aktív elha-
tárolásokkal szemben az összemérés elve 
alapján, mivel az értékesítés árbevételé-
ben a tétel csak a következő üzleti évben 
jelentkezik?

Véleményem szerint a jövedéki rak-
tárban lévő készletet is saját termelésű 
készletként kell nyilvántartani, mivel az 
áttárolással nem vált vásárolt készletté a 
termék. Ugyanakkor nem találtam sem-
mi utalást jogszabályokban és a szakiro-
dalomban arra, hogy a saját termelésű 
készlet értékében a jövedéki adót figye-
lembe lehetne venni.

A kérdésre az a válasz röviden, hogy 
nem fogadható el olyan elszámolási 
gyakorlat, amelynek során egy saját 
termelésű készletből vásárolt készlet 
keletkezik. Ilyen típusú átminősítés-
re nincs lehetőség már az Szt. 2000. 
évi újrakodifikálása óta. 

A kérdéses esetben megállapítha-
tó, hogy a jövedéki termék szabad 
forgalomba bocsátásával beáll az 
adó-megállapítási és adófizetési kö-
telezettség, és a jövedéki adó alanya 
az adóraktár. Így a jövedéki adót az 
adóraktárnak kell megfizetni. (Lásd 
2003. évi CXXVII. Tv. 40. §.)

Így az adóraktárnak az a gyakorla-
ta, hogy a jövedéki termék mennyi-
ségéről és a jövedéki adó összegéről 
egyszerűsített kísérő okmányt állít ki. 
A számviteli előírások alapján egyér-
telmű, hogy a jövedéki adót adóként 
az számolhatja el, amely szervezet-
nek, cégnek a bevallásában az szere-
pel. Az adott esetben a jövedéki adót 
az adóraktárnak kell az egyéb ráfor-
dítások között elszámolnia. Az adó-
raktár az így bevallott, elszámolt jö-
vedéki adót áthárítja a kitárolást kérő 
cégre. Mivel nem termékértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás történik, ezért 
a jövedéki adó áthárításának nem 
lehet a klasszikus számla a bizony-
lata. A számla helyett alkalmazott 
egyszerűsített kísérő okmány erre 
megfelelő, hiszen az – a számlával 
azonos módon – szigorú elszámolási 
bizonylat, és így rendelkeznie kell a 

számla legfontosabb alaki és tartalmi 
kellékeivel is. A cég az egyszerűsített 
kísérő okmány alapján megfizetett 
jövedéki adót nem számolhatja el 
egyéb ráfordításként, annak össze-
gével a felvásárolt, előállított készlet 
bekerülési értékét, előállítási költsé-
gét kell növelni. 

A jövedéki adó bekerülési érték-
kénti elszámolásához elegendő az 
adóraktár által kiállított egyszerűsí-
tett kísérő okmány, továbbá a jövedé-
ki adó megfizetésének a dokumentu-
ma az ellenérték átvételéről, illetve a 
számlázott összeg átutalásáról.

A jövedéki adó tehát a készlet ér-
tékében kell, hogy megjelenjen ilyen 
esetekben. Ráfordítás akkor lesz be-
lőle, ha értékesítették a készletet és 
realizálták az árbevételt is. Az össze-
mérésnek ez a megoldás felel meg, 
hiszen az eladási ár magában foglalja 
a jövedéki adó fogyasztóra történő 
áthárítását is. A kérdésben szereplő 
időbeli elhatárolásra tehát nem lesz 
szükség az összemérés megvalósulá-
sa érdekében. #

A KÖNYVVIZSGÁLÓ KÉRDEZ, 
A KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLAT VÁLASZOL
Az alábbiakban a konzultációs szolgálathoz beérkezett érdekesebb, szakmailag fontos kérdése-
ket tesszük közzé. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Konzultációs szolgálat szakértőjének szakmai 
véleménye a jelenlegi jogszabályok alapján jóhiszeműen kialakított kollégák közti szakmai véle-
ménycserének és álláspontnak tekinthető, nem tükrözi a kamara hivatalos véleményét. Továbbra 
is várjuk kérdéseiket, melyeket kizárólag a honlapon keresztül az erre rendszeresített űrlapon 
(annak minden pontját kitöltve) tehetnek fel.
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TÁJÉKOZTATÁS A 2011. DECEMBERÉBEN ÁTVEZETETT STÁTUSZMÓDOSÍTÁSOKRÓL

Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

SZÜNETELTETŐBŐL TAGSÁGÁT FŐFOGLALKOZÁSÚBA

Szabóné Schmuczer Edit 2011. 12. 09. 005379 Borsod-Abaúj-Zemplén A tag kérelmére
FŐFOGLALKOZÁSÚBÓL TAGSÁGÁT SZÜNETELTETŐBE

Istvánné Druhalócki Margit 2011. 12. 09. 005494 Pest A tag kérelmére
Kardos Róza 2011. 12. 09. 002648 Hajdú-Bihar A tag kérelmére
Kereszt Sándorné 2011. 12. 09. 006117 Fejér A tag kérelmére
Ködmön Károly 2011. 12. 20. 000275 Komárom-Esztergom A tag kérelmére
dr. Molnár Istvánné 2011. 12. 09. 002197 Bács-Kiskun A tag kérelmére
Simon Gabriella 2011. 12. 09. 005262 Budapest A tag kérelmére
Surján Márta 2011. 12. 09. 003658 Budapest A tag kérelmére
dr. Vesz Imre 2011. 12. 09. 001668 Baranya A tag kérelmére
Wéninger Ágnes 2011. 12. 09. 005862 Borsod-Abaúj-Zemplén A tag kérelmére
MEGSZŰNT TAGSÁGI VISZONY

dr. Kutas József 2011. 11. 01. 001239 Pest A tag kérelmére
Tóth László 2011. 11. 03. 004915 Szabolcs-Szatmár-Bereg A tag kérelmére
Huszák Arturné 2011. 11. 03. 000169 Nógrád A tag kérelmére
Vas Ferencné 2011. 11. 07. 004221 Budapest A tag kérelmére
Schreiner Ernőné 2011. 11. 08. 003593 Budapest A tag kérelmére
Knak Éva 2011. 11. 11. 005793 Békés A tag kérelmére
Bruder Márton 2011. 11. 15. 001128 Pest A tag kérelmére
Benedek Lajos 2011. 11. 20. 001423 Somogy A tag kérelmére
Vörös Sándor 2011. 11. 30. 001408 Pest A tag kérelmére
dr. Kisbalázs Péter 2011. 12. 01. 003886 Budapest A tag kérelmére
Puskás Mihály 2011. 12. 07. 004863 Hajdú-Bihar A tag kérelmére
Rácz Bálintné 2011. 12. 09. 006354 Szabolcs-Szatmár-Bereg A tag kérelmére
Urbánné Komondy Judit 2011. 12. 09. 000322 Komárom-Esztergom A tag kérelmére
Ködmön Károly 2011. 12. 20. 000275 Komárom-Esztergom A tag kérelmére
Hajek László 2011. 12. 30. 003372 Budapest A tag kérelmére
dr. Cserteg Rita 2012. 01. 01. 004676 Budapest A tag kérelmére
dr. Vidmann Mihályné 2012. 01. 01. 002243 Bács-Kiskun A tag kérelmére
Róthné Szlávik Gabriella 2011. 11. 03. 007031 Budapest Elhunyt
Marosné Horváth Irén 2011. 11. 15. 004362 Győr-Moson-Sopron Elhunyt
Kothencz Ede Géza 2011. 12. 09. 000550 Csongrád Elhunyt

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRÖLT TÁRSASÁGOK

CYGNUS AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági 
Tanácsadó Kft. 

2011. 11. 07 002394 Pest Kérelemre

MORÁL Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Kft. 2011. 11. 07 002008 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre

SOÓS & KOVÁCS CONSULTING Könyvelő, 
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 

2011. 11. 10 001292 Budapest Kérelemre

CONTO-AUDIT Számviteli Könyvvizsgálati Kft. 2011. 11. 15 001000 Győr-Moson-Sopron Hivatalból
WÉNI Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adótanácsadó Kft. 2011. 11. 21 002189 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
HAJEK LÁSZLÓ Egyéni vállalkozó 2011. 11. 30 003909 Budapest Kérelemre
GIDAY ÉS FENESI Könyvvizsgáló Kft. 2011. 12. 08 001064 Budapest Kérelemre
MonoRó Könyvvizsgáló, Adó-, és Üzletviteli Tanácsadó Kft. 2011. 12. 08 002407 Hajdú-Bihar Kérelemre
KOTHENCZ EDE GÉZA Egyéni vállalkozó 2011. 12. 09 003624 Csongrád Hivatalból

Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Időpont

NYILVÁNTARTÁSBA VETT TÁRSASÁGOK

PALOTA AUDIT Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. 003985 Budapest 2011. 12. 09
SZULIMÁN GYULA Egyéni vállalkozó 003981 Somogy 2011. 12. 09. 
EGZAKT-CONTROLL Kft. 003989 Győr-Moson-Sopron 2011. 12. 09. 
IROTTKŐ AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 003986 Vas 2011. 12. 09. 
ACCOUNT’ROLL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 003990 Budapest 2011. 12. 09
Radosnai Audit Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 003994 Budapest 2011. 12. 09. 
4K Audit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 003991 Budapest 2011. 12. 09. 
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Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Időpont

NYILVÁNTARTÁSBA VETT TÁRSASÁGOK

LAUDANDA Könyvvizsgáló Kft. 003992 Budapest 2011. 12. 09. 
ADÓ-TAKTIKA Kft. 003996 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2011. 12. 09. 
MONIK-AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 003993 Hajdú-Bihar 2012. 01. 01. 
CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft. 003995 Békés 2011. 12. 09. 
MÉSZÁROSNÉ NAGY ALICE Egyéni vállalkozó 003982 Budapest 2011. 12. 09. 
GYARMATI FERENCNÉ Egyéni vállalkozó 003983 Heves 2011. 12. 09. 
DR. VARGA ANDRÁS Egyéni vállalkozó 003984 Budapest 2011. 12. 09. 
KARNÓCZI ERZSÉBET Egyéni vállalkozó 003987 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2011. 12. 09. 
FERENCZ EDIT Egyéni vállalkozó 003988 Zala 2011. 12. 09. 

Megjegyzés: Németh Gábor Tamásné nevére 003788 tagszámon, 007662 sorszámmal kiállított igazolvány 2011. december 21. dátumtól érvénytelen. 

2011. DECEMBER 6-ÁN 6 FŐ TETT ESKÜT A KAMARA ELNÖKE ELŐTT

Tagszám Név Helyi Szervezet Cím

007220 Czifra Andrea Budapest 3200 Gyöngyös, Belváros tér 7. II/2. 
007216 Dóka Csilla Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Csokonai u. 2/a. I/4. 
007221 Forgács Andrea Budapest 1084, Budapest, Vásár u. 2. 
007219 Katona Annamária Budapest 1061 Budapest, Andrássy út 7. 
007217 Kiss Tamás Olivér Budapest 2151 Fót, Titok köz 1. 
007218 Szöllősiné Csaby Melinda Veszprém 8230 Balatonfüred, Balaton u. 44. 

TÁJÉKOZTATÁS A MKVK FELVÉTELI BIZOTTSÁGA ÁLTAL KIADOTT / VISSZAVONT MINŐSÍTÉSEKRŐL

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága - figyelemmel a 2007. évi LXXV. törvény 50. §-ában, valamint a Minősítési Szabályzat
II/A. fejezetében foglaltakra - az alábbiakban felsorolt könyvvizsgáló kamarai tagok és könyvvizsgáló cégek kérelmének helyt adott, és részükre minősítést adott - 

2011. december hónapban

Minősített kamarai tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte

Bodor Kornél 005343 Pénzügyi intézményi E005343 2011. 12. 09
Gion Gábor 005252 Pénzügyi intézményi E005252 2011. 12. 09
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 002387 Pénztári TPT002387 2011. 12. 09
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 002387 Költségvetési KM002952 2011. 12. 09
HAJDÚ AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 002704 Költségvetési KM002953 2011. 12. 09
KÖVI MOLNÁR Könyvvizsgáló Kft. 002600 Költségvetési KM002954 2011. 12. 09

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága - figyelemmel a 2007. évi LXXV. törvény 51. §-ában, valamint a Minősítési Szabályzat
IV. fejezetében foglaltakra – az alábbi kamarai tag könyvvizsgálók minősítését kérelmükre visszavonja

Minősített kamarai tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte

Nagy Anikó 003744 Költségvetési KM000576 2011. 12. 09
Csécsei Judit Eszter 006407 Pénztári EPT006407 2011. 12. 09
Kocsisné Nagy Krisztina 004849 Költségvetési KM001143 2011. 12. 09
Kálmán László 003826 Pénzügyi intézményi E-003826/96. 2011. 12. 09
Kálmán László 003826 Költségvetési KM000388 2011. 12. 09
Simonné Kiszely Zsuzsanna 000208 Költségvetési KM001043 2011. 12. 09
Dr. Szöllősi Attila 002230 Költségvetési KM002091 2011. 12. 09
Dr. Bődy Zoltán 003005 Pénzügyi intézményi E-003005/96 2011. 12. 09

REGÁLÉ ACCOUNT Könyvvizsgáló Adószakértő 
és Könyvelő Kft. 

002207 Pénztári TPT002207 2011. 12. 09. 
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1/A FELADAT ÉS MEGOLDÁSA 
A „Lótusz” Zrt. 20X1. évi kiemelt gazdasági eseményei 
a következők. 
1.   Január 20-án társaságunk fennállásának 20 éves évfor-

dulóján malacsütést rendeztünk ügyfeleink részére. 
A rendezvényszervező cég 3 200 E Ft+25% áfáról szó-
ló számlát nyújtott be. A saját sertéstelepünkről fel-
használt malacok könyv szerinti értéke 200 E Ft volt. 

2.   Február 13-án megérkezett a cégbírósági bejegyzés 
a – korábban 50 000 E Ft-ért visszavásárolt 40 000 
E Ft névértékű saját részvények bevonásával kap-
csolatos – jegyzett tőke leszállításáról. 

3.   Február 27-én megérkezett egy kutatóintézettől az álta-
lunk megrendelt, jövőben várhatóan megtérülő gyárt-
mányfejlesztésről szóló 32 000 E Ft+25% áfás számla. 

4.   Március 1-jén adásvételi szerződést kötöttünk egy 
társaság 100%-os tulajdoni részesedésének megszer-
zésére úgy, hogy a szerződés szerinti 64 000 E Ft-ot 
három év múlva, évi 9%-os kamattal növelt összeg-
ben fizetjük meg az eladónak. Az ellenérték jelentő-
sen meghaladja a megvásárolt társaság piaci értéken 
számított 40 000 E Ft saját tőkéjének értékét, amely 
különbözetet öt év alatt lineárisan tervezünk leírni.  

5.   Április 1-jén 200 000 E Ft+25% áfáért megvásárol-
tunk egy 9 évre szóló gázkészlet utáni kutatási jogot 
(licencet), melyet évek száma összege módszerrel 
tervezünk leírni. 

6.   Május 5-én anyavállalatunk jegyzett tőkeemelést haj-
tott végre társaságunknál 10%-os ázsióval. A tőkeeme-
lést és az ázsiót is a velünk szemben fennálló 44 000 
E Ft-os vevői követelése elengedésével teljesítette. 

7.   Június 4-én megérkezett a nyomda számlája az áruka-
talógusunk elkészítéséről 4 000 E Ft+25% áfa értékben. 

8.   Június 11-én a tőkeemelést a Cégbíróság bejegyezte. 
9.   Július 1-jén egyik leányvállalatunk veszteségének 

fedezetére átutaltuk 40 000 E Ft pótbefizetési kötele-
zettségünket. 

10.  Szeptember 1-jén egyik teherautónkat kivontuk a 
forgalomból. Bruttó értéke 12 000 E Ft, az eddig el-
számolt halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
9 000 E Ft. A teherautó piaci értéke 2 000 E Ft. 

11.  November 15-én importáltunk Ausztriából egy 
gépsort 500 000 Euró értékben. Ugyanezen a 
napon felmerült 24 000 i szállítási költség is. 
A gépsort 20X2. január 2-án helyeztük üzembe. (A devi-
zaalapú áfa számításához nem volt előzetes bejelentés. )

A Zrt. számlavezető bankjának devizaárfolyamai 

Dátum
vételi eladási

Dátum
vételi eladási

Ft/Euró Ft/Euró

20X1. XI. 15. 274 290 20X1. XII. 31. 276 292

Könyvelje idősorosan, ezer forintban (ezer forintra ke-
rekítve) a fenti kiemelt gazdasági eseményeket! Az 
esetleg kapcsolódó év végi értékelési, elhatárolási és 
átsorolási feladatokat az adott gazdasági eseménynél 
számolja el, jelölve a december 31-i dátumot! A Zrt. a 
készleteiről év közben mennyiségi és értékbeni nyil-
vántartást vezet. A devizás tételeknél a számlavezető 
bankjának átlag árfolyamát használja. A Zrt. (csak) 
költségnem elszámolást választott. 

KIDOLGOZÁS
Reprezentációs rendezvény költségei
1a) Reprezentáció költségeinek elszámolása áfával együtt

T 5. Személyi jellegű egyéb kifiz.  4 250
 K 4. Szállítók (3 200+800) 4 000
 K 2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 200
 K 4. Fizetendő áfa 50
1b) Speciális STK mozgás miatti rendező (korrekciós) tétel

T 5. STK ÁV 200
 K 5. SEEAÉ 200 
2. Cégbírósági bejegyzés jegyzett tőke leszállításáról
2a) Bevont saját részvények könyv szerinti értékének kivezetése

T 8. Rendkívüli ráfordítások 50 000
 K 3. Saját részvények 50 000 
2b) Bevont saját részvények névértékének kivezetése. 

T 4. Jegyzett tőke 40 000
 K 9. Rendkívüli bevételek 40 000 
2c) Lekötött tartalék feloldása

T 4. Lekötött tartalék 50 000
 K 4. Eredménytartalék 50 000 

SZÁMVITEL ÉS ELEMZÉS VIZSGAFELADAT
Rendszeresen szemezgetünk az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgafeladatai közül. Reméljük hall-
gatóink mellet tagjaink okulására is szolgál a napi életből merített példákkal. Jelen számban a 2011. 
szeptember 6-i számvitel és elemzés vizsgasor első feladatát és annak megoldását tesszük közzé. 
A feladat megoldására 1,5 óra állt rendelkezésre. Szerző: Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara elnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszékének tanszékvezetője.
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Szállítói számla
3a) Gyártmányfejlesztés számlája

T 1. Kísérleti fejl. aktivált értéke 32 000
T 4. Előzetes áfa 8 000

 K 4. Szállítók 40 000
3b) Lekötött tartalék képzés

T 4. Eredménytartalék 32 000
 K 4. Lekötött tartalék 32 000 
4. Részesedés vásárlás GW mellett
4a) A tulajdoni részesedés és a vele kapcsolatos üzleti vagy 
cégérték állományba vétele

T 1. Tartós részesedés kapcsolt váll.-ban 40 000
T 1. Üzleti vagy cégérték 24 000

 K 4. Szállítók 64 000
December 31-én elszámolandó ezzel kapcsolatosan:
4b) Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés: 
24 000/5 év/12 hó×10 hó = 4 000

T 5. Értékcsökkenési leírás 4 000
 K 1. Üzelti vagy cégérték értékcsökkenése 4 000 
4c) Tárgyévi időarányos fizetendő kamat elhatárolása: 
64 000× 0,09/12 hó×10 hó = 4 800

T 8. Fizetendő kamatok … 4 800
 K 4. Költségek, ráf. PIE  4 800 
Szállítói számla licencről
5a) Licencvásárlás

T 1. Vagyoni értékű jogok 200 000
T 4. Előzetes áfa 50 000

 K 4. Szállítók 250 000
December 31-én elszámolandó ezzel kapcsolatosan:
5b) Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés: 
200 000×9/45/12 hó×9 hó = 30 000

T 5. Értékcsökkenési leírás 30 000
 K 1. Vagyon értékű jogok értékcsökkenése  30 000 
6. Apportba kapott követelés állományba vétele

T 3. Követelések kapcs. váll. szemben 44 000
 K 4. Jegyzett, de … 44 000 
(Ha a vizsgázó a követelés-kötelezettség kompenzációt – 8b) 
téttel – is itt könyveli, azt is fogadjuk el. )
7. Szállítói számla nyomdaköltségről

T 5. Igénybe vett szolg. költségei 4 000
T 4. Előzetes áfa 1 000

 K 4. Szállítók 5 000

8. Cégbírósági bejegyzés: 
44 000/1,1=40 000
8a) Tőkeemelés cégbírósági bejegyzése

T 4. Jegyzett, de … 44 000
 K 4. Jegyzett tőke 40 000
  K 4. Tőketartalék 4 000
8b) Kötelezettségek és követelések összevezetése

T 4. Szállítók kapcs. váll. szemben 44 000
 K 3. Követelések kapcs. váll. szemben 44 000 
9. Átutalás pótbefizetésre

T 4. Eredménytartalék 40 000
 K 3. Elszámolási betét  40 000 
10. Teherautó kivonása a forgalomból
10a) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása: 
12 000–9 000–2 000 = 1 000 E Ft. 

T 8. Egyéb ráfordítások 1 000
 K 1. Műszaki járművek terven felüli écs-je 1 000 
10b) A teherautó bruttó értékének átsorolása

T 2. Anyagok 12 000
 K 1. Műszaki járművek 12 000 
10c) A teherautó értékcsökkenéseinek átsorolása 

T 1. Műsz. járművek terv szerinti écs-je 9 000
T 1. Műszaki járművek terven felüli écs-je 1 000

 K 2. Anyagok 10 000
11. Gépsor import és szállítási költsége
11a) Gépimport: 
500 000 i×282 Ft/i = 141 000 E Ft

T 1. Beruházások 141 000
 K 4. Külföldi szállítók 141 000
11b) Szállítási költség: 
24 000 i×282 Ft/i = 6 768 E Ft 

T 1. Beruházások 6 768
 K 4. Külföldi szállítók  6 768
11c) Import áfája: 
524 000 i×290 Ft/i (eladási árfolyam!)×0,25 = 37 990 E Ft

T 4. Előzetes áfa 37 990
 K  4. Fizetendő áfa 37 990
December 31-én elszámolandó ezzel kapcsolatosan:
11d) Év végén a devizás szállítók átértékelése: 
524 000 i×(284 Ft/i–282 Ft/i) = 1 048 E Ft

T 1. Beruházások 1 048
 K 4. Külföldi szállítók 1 048

1/B FELADAT ÉS MEGOLDÁSA (A megoldást a táblázatban zölddel jelöltük!)
Mely eredménykimutatás-sorokat érintik az alábbi gazdasági események? 

1 Társasági adó
Adófizetési kötelezettség

2. Befektetési jegy eladásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték közötti kifizetett negatív különbözet. 
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások. 

3. Ágazati különadó
Egyéb ráfordítások

4. A társaság tulajdonában lévő személygépkocsi által okozott gyorshajtás miatt kiszabott bírság, amelyet áthárít a dolgozóra. 
Egyéb ráfordítások és Egyéb bevételek. 

5. Egy korábban használatba vett és később elbontott épületet nettó értéke és egy külső vállalkozóval elvégeztetett bontás költségei, ha lebontott épületet újraépítik, pótolják.  
A lebontott épület nettó értéke egyéb ráfordítás és ebből értékvesztés (a terven felüli écs.). A bontási költség az új épület bekerülési értékét növeli, azaz beruházás. 
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21/2011. (12.10.) Kgy. számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra küldöttgyűlése 88 igen, 1 nem 
szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta a Magyar Könyvvizsgá-
lói Kamara alapszabályának előter-
jesztés szerinti módosítását azzal, 
hogy a kamarai törvény vonatkozó 
változásai az egységes szerkezetű 
szabályzat szövegében átvezetésre 
kerülnek.

22/2011. (12. 10.) Kgy. számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
küldöttgyűlése 90 igen, 1 nem szava-
zattal, 3 tartózkodás mellett elfogad-
ta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
felvételi szabályzatának és a sza-
bályzat mellékletét képező „kamarai 
tagfelvételi kérelem természetes sze-
mély könyvvizsgáló részére”, illetve 
„Könyvvizsgálói tevékenység vég-
zésének engedélyezése gazdálko-
dó szervezet részére” nyomtatvány 
előterjesztés szerinti módosítását 
azzal, hogy az alapszabály vonatko-
zó változásai az egységes szerkezetű 
szabályzat szövegében átvezetésre 
kerülnek.

23/2011. (12. 10.) Kgy. számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
küldöttgyűlése 93 igen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett elfogadta a 
Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra minősítési szabályzatának és a 
szabályzat mellékletét képező ké-
relem nyomtatványok előterjesztés 
szerinti módosítását azzal, hogy a 
kamarai törvény, valamint az alap-
szabály 205. pontjának vonatkozó 
változásai az egységes szerkezetű 
szabályzat szövegében átvezetésre 
kerülnek.

24/2011. (12. 10.) Kgy. számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
küldöttgyűlése 93 igen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett elfogadta a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
mentori szabályzata mellékletét ké-
pező kérelem nyomtatványnak és 
mentori megállapodásnak az előter-
jesztés szerinti módosítását azzal, 
hogy a kamarai törvény 98. § (1) be-
kezdésének, valamint az alapszabály 
440. pontjának változása az egységes 
szerkezetű szabályzat szövegében 
átvezetésre kerül.

25/2011. (12. 10.) Kgy. számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
küldöttgyűlése 80 igen, 7 nem szava-
zattal, 5 tartózkodás mellett elfogad-
ta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
szakmai továbbképzési szabályzatá-
nak előterjesztés szerinti módosítását.

26/2011. (12. 10.) Kgy. számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
küldöttgyűlése az ellenőrző bizott-
ság véleményének ismeretében 71 
igen, 21 nem szavazattal, 3 tartóz-
kodás mellett jóváhagyta a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara központjá-
nak 2012. évi üzemgazdasági tervét 
az alábbi főbb számokkal:
Mérlegfőösszeg: 994.241 E Ft
Mérleg szerinti 
eredmény (veszteség) : –82.355 E Ft

27/2011. (12. 10.) Kgy. számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
küldöttgyűlése megtárgyalta és 82 
igen, 5 nem szavazattal, 3 tartóz-
kodás mellett elfogadta a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara 2008 és 
2011 közötti középtávú programjá-
nak végrehajtásáról készült beszá-
molót. 

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 
2011. DECEMBER 10-I VÁLASZTÁSI 
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

Elnök: Dr. Lukács János
Nemzetközi alelnök: 

      dr. Eperjesi Ferenc
Oktatási alelnök: dr. Pál Tibor
Szakmai alelnök dr. Ladó Judit
Fegyelmi megbízott: 
          dr. Fehér Mihály

A jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátását nem szünetel-
tető kamarai tag könyvvizsgáló-
kat képviselő kamarai elnökségi 
tagok:
1. Baranyai Magdolna
2. dr. Farkas János
3. Géresi Anna
4. Homor József
5. dr. Lami Mária
6. dr. Nagy Lajos
7. dr. Rocskai János
8. Szabó Anna
9. Szita László

10. dr. Sztanó Imre
Ellenőrző bizottság 
1. Buturácz Antal
2. Derzsi György
3. Hegedűs Mihály
4. dr. Knapp József
5. dr. Peszeki László

Fegyelmi bizottság
1. Antal Iván
2. dr. Borzi Miklós
3. Marosi Gizella
4. Torma József
5. Viczkó József

Felvételi bizottság
1. dr. Gáti Katalin
2. Grósz Józsefné
3. Kétyi Mihály Antal
4. Szabó Györgyi
5. Tölgyes András
6. Vesztergom Lajosné

Minőség-ellenőrzési bizottság
1. dr. Abonyi János
2. Beszeda István
3. Mádi-Szabó Zoltán
4. Munkácsi Márta
5. Pocskainé dr. Wágner Mária
6. Rédei Emese
7. Szabó Zsuzsanna

Oktatási bizottság
1. dr. Bíró Tibor
2. Bogár Péter
3. dr. Egyed Zsuzsanna
4. Hlogyik Zsuzsa
5. Jacsmenik Gyula
6. dr. Lett Béla

Szakértői bizottság
1. Bohus Zoltánné
2. Bor Zoltán
3. Fejes Etelka
4. Fridrich Péter
5. Kállay Ferenc
6. Siklós Márta
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A változtatásokat döntően az indo-
kolta, hogy az egyes gazdasági tár-
gyú törvények módosításáról szóló 
2011. évi XCVI. törvény, illetve az 
egyes adótörvények és azzal össze-
függő egyéb törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 
– részben kamarai kezdeményezésre – 
több pontban módosította a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyv-
vizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvényt (to-
vábbiakban: Kkt.), amihez az önkor-
mányzati szabályzatok vonatkozó 
rendelkezéseit is megfelelően hozzá 
kellett igazítani. 

A 2011. évi XCVI. törvény 2011. 
július 15-i hatállyal módosította a 
Kkt. 9. §-át, illetőleg a kamarai tör-
vényt kiegészítette a 208/B. §-sal. 
A módosítás értelmében az az egyéni 
vállalkozó, aki 2008. január 1-jén – a 
Kkt. előírásai alapján – a kamara tag-
ja volt, 2008. január 1-jétől a kamarai 
törvény 35. §-a szerint engedélyezett 
könyvvizsgáló cégnek minősül. Az 
előzőek szerint engedélyezett könyv-
vizsgáló cég 2008. január 1-jétől a 
kamarai törvény 50. § (3) bekezdése 
szerint megszerzett minősítéssel ren-
delkező könyvvizsgáló cégnek mi-
nősül azon minősítések vonatkozá-
sában, amelyekkel a könyvvizsgáló 

cégként nyilvántartásba vett egyéni 
vállalkozó 2008. január 1-jén rendel-
kezett. A módosítás szerint az a ka-
marai tag könyvvizsgáló, aki egyéni 
vállalkozóként kéri a jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenység végzésének engedé-
lyezését gazdálkodó szervezetnek, 
mentesül ezen eljárás tekintetében 
az igazgatási szolgáltatási díjfizetés 
alól. A könyvvizsgáló cégként nyil-
vántartásba vett egyéni vállalkozó 
a könyvvizsgáló cég minősítésének 
megadása iránti eljárás tekintetében 
mentesül az igazgatási szolgáltatási 
díjfizetés alól.

A 2011. évi CLVI. törvény Ma-
gyarország Alaptörvény szerinti 
megnevezését átvezette a kamarai 

ÖSSZEFOGLALÓ A KAMARA 
SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák szíves figyelmét arra, 
hogy a 2011. december 10-i küldöttgyűlés módosításokat foga-
dott el a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályában illetve 
a felvételi, a mentori, a minősítési és szakmai továbbképzési 
szabályzatban. A módosítások 2012. január 1-jével léptek ha-
tályba azzal, hogy egyes rendelkezések a vonatkozó törvény-
módosítások hatálybalépéséhez igazodóan már azt megelőzően 
is alkalmazandóak voltak; az egységes szerkezetbe foglalt sza-
bályzatok szövegei a honlapon letölthetőek.

28/2011. (12. 10.) Kgy. számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
küldöttgyűlése a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara elnökének, alel-
nökeinek, fegyelmi megbízottjának, 
valamint elnöksége és a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyv-
vizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény 113. 
§ (1) bekezdése a)–e) és g) pontjá-
ban felsorolt bizottságai tagjainak az 
alábbi személyeket választotta meg. 
(Lásd a táblázatban)

29/2011. (12. 10.) Kgy. számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
küldöttgyűlése 62 igen, 17 nem sza-
vazattal, 6 tartózkodás mellett fel-
kérte a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara elnökségét, hogy dolgozza ki 
majd terjessze a következő küldött-
gyűlés elé annak a szolgáltatásnak a 
koncepcióját, mely segítséget nyújt 
a könyvvizsgálóknak a jövőben a 
munkájuk megtartásához, a követ-
kező feltételek mentén:

•  kizárólag a könyvvizsgálók által 
végezhető legyen a szolgáltatás;

•  ne nevezzük „könyvvizsgá-
lat”-nak, így elkerülhető, hogy 
az Európai Unió regulációja, a 
minőség-ellenőrzés és a Közfel-
ügyelet szigorú szabályai vonat-
kozzanak rá;

•  szolgálja az ügyfelek érdekeit 
(azt adjuk amire az ügyfélnek 
szükséges van, és szívesen fizet 
érte);

•  segítse a kormányzat törekvéseit 
az adminisztrációs terhek csök-
kentése és a gazdaság kifehéríté-
se irányában;

•  legyen jól kalkulálható és kama-
rai szinten szabályozható díjazá-
sa (hogy biztos árbevételt jelent-
sen minden könyvvizsgálónak);

•  lehetőség szerint legyen törvény-
be foglalva.

Dr. Lukács János
az MKVK elnöke
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törvényben, definiálta a munkavi-
szony jellegű jogviszonyt, a 70 év 
feletti kamarai tag könyvvizsgáló-
kat a jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
ség szüneteltetésének engedélye-
zése tekintetében mentesítette az 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési 
kötelezettség alól, valamint előírta, 
hogy kamarai tisztségviselővé ak-
tív, 70 év alatti könyvvizsgáló vá-
lasztható. A jogszabály a közérdek-
lődésre számot tartó gazdálkodók 
jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag 
könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cé-
gek minőség-ellenőrzése esetében 
a másodfokú eljárást a számviteli 
szabályozásért felelős miniszterhez 
telepítette. Beépítette az IFRS mi-
nősítés intézményét, lehetővé tette, 
hogy a kamara a könyvvizsgálati 
díjtételek alsó határaira ajánlást ad-
hasson ki. Az OKKT és az oktatási 
bizottság együttdöntési eljárásait 
megszüntette, az OKKT létszámát 
9 fő helyett 7–9 főben határozza 
meg, az okleveles könyvvizsgálói 
képzés idejét 4 tanévről 5 naptári 

évre hosszabbította, a számvitel-
szervezés modul elnevezését meg-
változtatta.

Az előzőeken túlmenően, az 
alapszabály 378. és 416. pontjának 
módosítását az indokolta, hogy a 
kamara elnöksége korábban már 
hatályon kívül helyezte a kamara 
szervezeti és működési szabályza-
tát, mellyel párhuzamosan a területi 
szervezetek sem kötelesek szerve-
zeti és működési szabályzatot létre-
hozni. A Kkt. időközbeni módosítá-
sa folytán a kamara cégközlönyben 
történő közzétételi kötelezettsége 
megszűnt, melyre figyelemmel az 
alapszabály 40. és 41. pontját kor-
rigálni kellett; az alapszabályban 
emellett – a Kkt. vonatkozó előírá-
saihoz igazodva – következetesen 
átvezetésre került, hogy a kamara 
által nyilvántartott nyilvános ada-
tokat és azok változásait a SZAKma 
helyett a Hírlevélben, mint hivata-
los lapjában köteles megjelentetni a 
kamara. A minisztériumok átneve-
zése miatt az alapszabály 72. és 440. 
pontjának szövegét pontosítani kel-
lett, míg az alapszabály 205. pont-

jának – és ehhez igazodva a minő-
sítési szabályzat rendelkezéseinek 
– változtatását az indokolta, hogy 
az érintett szakaszok a Gt. 41. § (4) 
bekezdéséhez képest a minősítés 
megadása vonatkozásában indoko-
latlanul szűkítették a könyvvizsgáló 
cég nevében közreműködő kamarai 
tag könyvvizsgálók lehetséges jog-
viszonyainak körét. 

A küldöttgyűlés az életszerűségre 
figyelemmel, az eddig alkalmazott 
gyakorlat szabályzati szintű megjele-
nítése érdekében a szakmai tovább-
képzési szabályzatot akként módo-
sította, hogy az évente kötelezően 
megszerzendő 16 kreditből csak az 
ún. szabadon választott 12 kredit 
vihető át a következő évre, míg a 
szakmai továbbképzésben való rész-
vétel megkönnyítése érdekében a 70 
év feletti szüneteltető tagok számára 
az ún. kötelező első napon szerzett 4 
kredit mellett a szabadon választha-
tó képzéseken 12 helyett csak 4 kre-
dit teljesítését írta elő. 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala

A Parlament december végi ülésszakán az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénybe váratlanul bekerült minden gazdasági szerve-
zet kötelező iparkamarai regisztrációja. 

Történt ez annak ellenére, hogy a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége – melynek mi is tagjai 
vagyunk – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével a nyár folyamán abban egyezett meg, 
hogy az új gazdasági kamarai törvény mentesíti a kötelező MKIK-tagság alól azon vállalkozásokat, 
amelyek árbevételének több mint fele kötelező köztestületi kamarai tagságot feltételező tevékeny-
ségből keletkezik. 

A Szakmai Kamarák Szövetsége levélben megkereste az MKIK elnökét a helyzet tisztázása és a 
kötelező regisztrációt előíró törvény haladéktalan módosítása érdekében. 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2012. február 3-i elnökségi ülésének egyik napirendi pontja 
lesz annak eldöntése, hogy javasoljuk-e tagjainknak, hogy ne regisztráljanak az MKIK-ba addig, 
amíg a törvénymódosítás sorsa el nem dől.# 

KETTŐS KAMARAI TAGSÁG?


