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ELŐSZÓ
Mit jósolnak a számok?

Az őszi időszak a könyvvizsgá-
lók életében mindig elhozza az 
aratás, illetve „számadás” érté-
kes pillanatait.  A terveket illető-
en egy kis segítséget szeretnénk 
adni az olvasónak az éves minő-
ség-ellenőrzési adatszolgáltatás 
közzétételével. Mit is várhatunk 
az elkövetkező években?

Az elkövetkező években - jelen-
tős részben az egyes jogszabályi 
változásokból eredően - a könyv-

vizsgálati tevékenység szűkülésével számolhatunk, és úgy gon-
dolom, hogy ezen időszakban csak a „minőségi munka” végzése 
a kamarai minőség-ellenőrzés segítségével és az oktatással össze-
fogva segíthet a tevékenység továbbvitelében. 

Az egyéni vállalkozók és könyvvizsgáló tagok által éves, egy-
szerűsített éves beszámolóra kiadott könyvvizsgálói jelentések 
számának csökkenése az elhúzódó gazdasági válság következté-
ben megszűnő, illetve a könyvvizsgálati értékhatár alól kieső cé-
gek miatt csökkenő megbízások hatásának következménye.

A könyvvizsgáló társaságoknál a Big4 nélküli könyvvizsgálati 
tevékenységből származó összes díjbevétel jelentős csökkenése 
arra figyelmeztet, hogy az erőforrásokat koncentrálni szükséges. 
Az értékhatár emelés, az előzőleg említett válság, a törvényi válto-
zások a 2012-2013-as beszámolók auditálásánál a pénzügyi-gazda-
sági helyzetük átgondolására kényszeríti a piaci szereplőket.

Jelentős veszélyt jelent, hogy miközben a mikro és kisvállalko-
zások, önkormányzatok igényelnék a könyvvizsgálat jelenlétét, 
a szakmai tanácsadást és felügyeletet, az egyre szűkölő forrásaik 
miatt a lehetséges megrendelők elsősorban azokat a kötelezettsé-
geiket építik le, amelyre a törvény nem kötelezi őket. 

A minőségi munka következtében feltehetőleg nem az összes 
nettó díjbevétel esik ki, de mindenképpen jelentős hatással lehet a 
könyvvizsgálattal foglalkozó tagság életterére. Szükséges a kiala-
kuló helyzet közös átgondolása, a kiutak keresése, a tevékenysé-
gek szélesítése, a piac bizalmának erősítése, és a közös fellépés az 
útkijelölésben. 

A változásokat megérezve még inkább fontosak a közös beszél-
getések, a tanulás, tanítás, a módszerek tökéletesítése, az ered-
mények publikációja, munkánk, tevékenységünk mind szélesebb 
körben történő bemutatása.

Szabó Zsuzsanna
Minőség-ellenőrzési bizottság elnöke
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A feldolgozáskor a 2011. évről szolgál-
tatott adatok kerültek figyelembe vé-
telre, bázisként pedig az előző évben 
kiadott jelentések adatai szerepelnek.

Az egyes gazdasági tárgyú törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
XCVI. törvény 2011. július 15-i ha-
tállyal több pontban módosította a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, 
a könyvvizsgálói tevékenységről, va-
lamint a könyvvizsgálói közfelügye-
letről szóló 2007. évi LXXV. törvényt 
(továbbiakban: Kkt.). 

E szerint a Kkt. 2. § 6. pontja, vala-
mint a Ptk. 685. §-ának c) pontja alap-
ján az egyéni vállalkozó is gazdálkodó 
szervezetnek minősül, amely a Kkt. 2. § 
14. pontja, illetve 34. § (1) bekezdése 
értelmében Magyarország területén 
akkor végezhet jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenységet, ha azt könyvvizsgáló 
cégként a kamara a Kkt. 35. § alapján 
engedélyezte és arról igazolást adott. 
Emiatt az előző évi elemzési struk-
túrától eltérően az egyéni vállalko-
zók adatszolgáltatását tartalmazza 
a 2011. évi egyéni tagokra jellemző 
összes adatot. Az összehasonlító 
adatokból 117 fő egyéni könyvvizs-
gálótól érkezett adatszolgáltatás, 
akik közül 69 fő csak egyéb jogvi-
szonyban dolgozik, a többi tag pedig 
társaságoknál aláíró könyvvizsgáló. 
Az összehasonlítás miatt az egyéni 
vállalkozók és könyvvizsgáló tagok 
adatait együtt elemeztük, mert ará-
nyaiban vizsgálva a könyvvizsgáló 
tagok bontott elemzését nem minősí-
tettük releváns információnak.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 
ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ TAGOK 
ADATSZOLGÁLTATÁSA
Az egyéni vállalkozók és könyvvizs-
gáló tagok által éves, egyszerűsített 
éves beszámolóra kiadott könyv-
vizsgálói jelentések száma: 11 438 
db, az előző évben ugyanez az adat 
12 376 db. A csökkenés mértéke 938 
db, azaz 7,6%. (1. táblázat)

Egy egyéni vállalkozó és könyv-
vizsgáló tagra átlagosan 8 db jelentés 
kibocsátása jutott 2011. évben (2010-
ben 9 db). 2011. évre 195 fő nem bo-
csátott ki könyvvizsgálói jelentést, 
ebből 127 egyéni vállalkozó (előző 
évben összesen 176 fő). 

Az egyéni vállalkozók és könyv-

vizsgáló tagok által éves, egyszerű-
sített éves beszámolóra kiadott je-
lentés elkészítésének átlagos díja 417 
E Ft. A legtöbb jelentést a 200 M Ft 
alatti éves nettó árbevétellel rendel-
kező társaságok beszámolóira adták 
ki 2011. évben, ami az összes kiadott 
jelentésszám 46%-át, illetve az összes 
nettó díjbevétel 37%-át teszi ki. A 300 
M Ft feletti éves nettó árbevétel sávba 
tartozó társaságok beszámolóira a je-
lentések 38%-át adták ki, és ez a nettó 
díjbevétel 52%-át jelenti. (2. táblázat)

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS KÖNYV-
VIZSGÁLÓ TAGOK DÍJBEVÉTELE
Ennél az adatszolgáltatásnál az éves 
szerződés szerinti nettó díjbevétel 

STATISZTIKAI ELEMZÉS A 2012. ÉVI MINŐSÉG-
ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKELÉSÉBŐL 
LEVONHATÓ TAPASZTALATOKRÓL, INFORMÁCIÓKRÓL
A Minőség-ellenőrzési bizottság (továbbiakban: bizottság) a kamarai tag könyvvizsgálók, könyv-
vizsgáló cégek 2012. évi adatszolgáltatása alapján idén is elkészítette a 2011. évi adatok statisz-
tikai elemzését, melynek szerkesztett változatát ismertetjük.

1. TÁBLÁZAT

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ TAGOK MEGOSZLÁSA AZ ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓRA KIADOTT KIBOCSÁTOTT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK SZÁMA ALAPJÁN

Átlagos jelentésszám sáv
megnevezése (db)

Aláíró könyvvizsgá-
ló száma (fő)

Kibocsátott jelen-
tésszám (db)

Jelentésszám átlag 
(db)

0 195 0 0
1 – 5 518 1 527 3
6 – 10 285 2 232 8
11 – 20 240 3 496 15
21 – 50 129 3 626 28
51 – 100 9 557 62
Összesen: 1 376 11 438 8
Megjegyzés: Az adatok összevont (konszolidált) beszámolók nélkül értendők; Könyvvizsgáló tagok létszáma: 117 fő, kibocsátott jelentés-

számuk összesen:347 db; Egyéni vállalkozók létszáma: 1 259 fő, kibocsátott jelentésszámuk összesen: 11 091 db.

2. TÁBLÁZAT

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ TAGOK ÁLTAL KIADOTT ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓK JELENTÉSSZÁMA ÉS NETTÓ DÍJBEVÉTELE AZ AUDITÁLT TÁRSASÁGOK ÉVES NETTÓ 

ÁRBEVÉTEL SÁVJA ALAPJÁN

Auditált társaság éves nettó 
árbevétel sáv Jelentésszám (db) Összes nettó díjbe-

vétel (E Ft) Átlagos díj (E Ft)

200 M Ft alatt 5 300 1 786 732 337
200-300 M Ft 1 832 519 854 284
300-500 M Ft 1 687 612 280 363
500 M Ft felett 2 619 1 854 522 708
Összesen 11 438 4 773 388 417
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alatt a 2011. üzleti évi beszámolók 
könyvvizsgálatára szóló szerződé-
sekben foglalt éves díj nettó össze-
gét értjük, evás vállalkozó esetében 
az áfa nélküli összeget függetlenül a 
számlázás időpontjától. (3. táblázat)

Példaként véve: 18 aláíró könyvvizsgá-
ló 68 db jelentést adott ki, amely átlagos 
díjbevétele 1 és 100 E Ft közé esik.

Az egyéni könyvvizsgálók közül 
a legtöbb jelentést 3 985 db-ot a 300-
500 E Ft-os díjbevételi sávban adták 
ki, ugyanebben a sávban az aláíró 
könyvvizsgálók létszáma is a legma-
gasabb 383 fő. Az összes kiadott jelen-
tés 82%-a esik az 500 E Ft éves díjbe-
vétel alá.

KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK 
ADATSZOLGÁLTATÁSA 
A könyvvizsgáló cégek által éves, 
egyszerűsített éves beszámolóra ki-
adott jelentések száma: 31 184 db 
volt. Az előző évben ugyanezen adat 
32 409 db jelentés. A csökkenés mér-
téke 1 225 db, azaz 3,8%.

Egy könyvvizsgáló cégre átlagosan 

16 db jelentés kibocsátása jutott 2011. 
évben. 2010. évben 17 db volt. 2011. 
évre 133 könyvvizsgáló cég nem bocsá-
tott ki könyvvizsgálói jelentést (előző 
évben 125 cég volt ilyen). (4. táblázat)

A könyvvizsgáló társaságok által 
éves, egyszerűsített éves beszámolóra 
kiadott jelentések átlagos díjbevétele 
920 E Ft. A legmagasabb díjbevételt 
az 500 M Ft feletti éves nettó árbevétel 
sávba tartozó társaságok beszámolóira 
kiadott jelentések tették ki. A legtöbb 
jelentést a 200 M Ft alatti árbevételi 
sávba tartozó társaságok beszámolóira 
adták ki, amely az összes kiadott je-
lentés 41,6%-át, illetve az összes nettó 
díjbevétel 17,7%-t jelenti. A 300 M Ft 
feletti éves nettó árbevétel sávba tar-
tozó társaságok beszámolóira kibocsá-
tott jelentésszámok az összes jelentés 
45,3%-át, míg az összes nettó díjbevé-
tel 76,5%-át teszi ki. (5. táblázat)

KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK 
DÍJBEVÉTELE
Éves szerződés szerinti nettó díjbevé-
tel alatt a 2011. üzleti évi beszámolók 

könyvvizsgálatára szóló szerződé-
sekben foglalt éves díj nettó összegét 
értjük, függetlenül a számlázás idő-
pontjától. Így az adatok nem összeha-
sonlíthatóak a tagnyilvántartás részére 
közölt árbevétel adatokkal. (6. táblázat)

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, 
KÖNYVVIZSGÁLÓ TAGOK 
ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK 
ERŐFORRÁSAI

A 7. táblázatban összesített adatok 
tájékoztató jellegűek, a helyszíni el-
lenőrzéseknél gyakran kiderül a va-
lóságban a ténylegesen ráfordított 
munkaidő jelentősen több volt, mint 
a nyilvántartott. Alapvető probléma, 
hogy a könyvvizsgálók jelentős része 
nem vezeti az egyes megbízásokra 
ténylegesen fordított munkaóra nyil-
vántartását. 

A 2011. évi adatszolgáltatáshoz vi-
szonyítva elmondhatjuk, hogy az egy 
könyvvizsgálóra jutó munkaórák szá-
ma a 2011. évben 35 órával csökkent, 
ami részben a kibocsátott jelentésszá-
mok csökkenésének (–2 163 db) és az 
aláíró könyvvizsgálók számának is 
betudható. (7. táblázat)

KONSZOLIDÁCIÓRA, ÁTALAKULÁ-
SOKRA ÉS PÉNZNEMVÁLTÁSOKRA 
VONATKOZÓ ADATOK ELEMZÉSE:
Konszolidált beszámolók esetében a 
2010. évihez viszonyítva a kibocsá-
tott jelentésszámok emelkedtek (24 
db-bal), ezzel együtt az egy kiadott 
jelentésre jutó munkaórák összes-
ségében véve emelkedtek 9 órával, 
ezzel arányban pedig a díjbevétel 
csökkent.

Az átalakulásoknál az egy jelentés-
re jutó munkaóra ráfordítások mér-
téke a jogszabályi előírások alapján 
elvégzendő feladatok nagyságrendjé-
hez mérten megfelelő. A 2010. évhez 
viszonyítva a kibocsátott jelentés-
szám jelentősen csökkent (91 db-bal), 
az egy kiadott jelentésre jutó munka-
órák száma 5 órával, velük arányosan 
pedig az egy kiadott jelentésre jutó 
díjbevétel is csökkent a korábban em-

3. TÁBLÁZAT

AZ ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓKRA KIADOTT JELENTÉSEK ÁTLAGOS KÖNYVVIZSGÁLATI 
DÍJAINAK SÁVONKÉNTI MEGOSZLÁSA ÉS A SÁVBA TARTOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT 

JELENTÉSEK SZÁMA
Átlagos díjbevételi sáv 

megnevezése (E Ft) Aláíró könyvvizsgáló száma (fő) Kibocsátott jelentésszám (db)

0 195 0
1 – 100 18 68
100 – 200 160 1 745
200 – 300 334 3 595
300 – 500 383 3 985
500 – 1 000 216 1 745
1 000 – 2 000 55 272
2 000 – 3 000 10 15
3 000 – 5 13
Összesen: 1 376 11 438

4. TÁBLÁZAT

A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK MEGOSZLÁSA ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓRA KIADOTT 
JELENTÉSEK SZÁMA ALAPJÁN (BIG4 IS BENNE VAN)

Átlagos jelentésszám sáv megne-
vezése (db)

Könyvvizsgáló 
cégek (db)

Kibocsátott jelen-
tésszám (db)

Jelentésszám átlag 
(db)

0 133 0 0
1 – 5 497 1 483 3
6 – 10 409 3 212 8
11 – 20 450 6 754 15
21 – 50 353 10 672 30
51 – 100 55 3 607 66
101 –  21 5 456 260
Összesen: 1 918 31 184 16
Megjegyzés: Az adatok összevont (konszolidált) beszámolók nélkül értendők
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lített gazdasági recesszió miatt. (2010. 
évben 467 E Ft volt)

A pénznemváltások könyvvizs-
gálatára kiadott jelentések száma a 
többi speciális jelentéshez hasonlít-
va kisebb számú, ami arányaiban 
kevesebb munkaóra ráfordítást és 
díjbevételt is jelent. A 2010. évi adat-
szolgáltatáshoz viszonyítva 6 db 
jelentéssel adtak ki kevesebbet, fele-
annyi munkaóra ráfordítással és díj-
bevétellel. 

ÖSSZEFOGLALÁS
Összességében elmondható, hogy 
2010. évről 2011. évre átlagosan 6,7%-
kal növekedett a könyvvizsgálatból 
származó díjbevétel az egyéni vállal-
kozók és könyvvizsgáló tagok köré-

ben, legnagyobb mértékben –34,5%-
kal – a 10 millió forint feletti sávban.

Az egyéni vállalkozók és könyv-
vizsgáló tagok által éves, egyszerűsí-
tett éves beszámolóra kiadott könyv-
vizsgálói jelentések száma: 11 438 
db, az előző évben ugyanez az adat 
12 376 db. A csökkenés mértéke 938 
db, azaz 7,6%, ami azonos mértékű a 
2010. évi változáshoz.

2011. évben az egyéni vállalkozók 
és könyvvizsgáló tagok egy jelentés-
re jutó könyvvizsgálói díjbevétel át-
laga 417 E Ft. Az összevont (konszoli-
dált) jelentésre jutó díjbevétel átlaga: 
513 E Ft. Az átalakulásra kiadott jelen-
tésre jutó átlagos díjbevétel: 229 E Ft. 
A pénznemváltásra kiadott jelenté-
sekre jutó átlagos díjbevétel pedig: 

358 E Ft. A cégek Big4 nélküli könyv-
vizsgálati tevékenységből származó 
összes díjbevétele 474 980 E Ft-tal 
csökkent, amely 2,9%-os kiesést je-
lent az előző évhez viszonyítva. 
A Big4 díjbevétele 336 348 E Ft-tal 
növekedett, százalékos mértékben 
2,7%-kal. A cégek könyvvizsgálat-
ból származó díjbevétele 2010. évről 
2011. évre összesen 138 632 E Ft-tal, 
0,5%-kal csökkent.

A könyvvizsgáló cégek összes 
könyvvizsgálatból származó díjbe-
vételét és a könyvvizsgáló cégek da-
rabszámát tekintve elmondhatjuk, 
hogy összességében az egy főre jutó 
átlagos díjbevétel 0,1%-kal csökkent, 
mely stagnálás a Big4 növekedésé-
nek köszönhető.

A könyvvizsgáló cégek által éves, 
egyszerűsített éves beszámolóra ki-
adott jelentések száma: 31 184 db 
volt. Az előző évben ugyanezen adat 
32 409 db jelentés. A csökkenés mér-
téke 1 225 db, azaz 3,8%.

Egy könyvvizsgáló cégre átlagosan 
16 db jelentés kibocsátása jutott 2011. 
évben. 2010. évben 17 db volt. 2011. 
évre 133 könyvvizsgáló cég nem bo-
csátott ki könyvvizsgálói jelentést (elő-
ző évben 125 cég volt ilyen). Ennek 
feltételezett oka az előzőleg említett 
válság, mely a cégek piacvesztésében 
nyilvánul meg, ami miatt legtöbb eset-
ben megszűnnek, profilt váltanak.

A legmagasabb sávban 21 cég átla-
gosan: 260 db jelentést adott ki. Ösz-
szehasonlítva, a tavalyi évben a leg-
magasabb sávban 23 cég átlagosan 
246 db jelentést adott ki.

A könyvvizsgáló társaságok egy 
jelentésre jutó könyvvizsgálói díjbe-
vétel átlaga: 920 E Ft. Az összevont 
(konszolidált) jelentésre jutó díjbevé-
tel átlaga: 1.999 E Ft. Az átalakulásra 
kiadott jelentésre jutó átlagos díjbe-
vétel: 445 E Ft. A pénznemváltásra 
kiadott jelentésekre jutó átlagos díj-
bevétel pedig: 258 E Ft. 

Szabó Zsuzsanna
Minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

5. TÁBLÁZAT

A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK ÁLTAL KIADOTT ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓK JELENTÉSSZÁ-
MA ÉS NETTÓ DÍJBEVÉTELE AZ AUDITÁLT TÁRSASÁGOK ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTELI SÁVJA ALAPJÁN
Auditált társaságok éves nettó 

árbevétel sávja Jelentésszám (db) Összes nettó díjbe-
vétel (E Ft) Átlagos díj (E Ft)

200 M Ft alatt 12 985 5 079 367 391
200-300 M Ft 4 079 1 665 102 408
300-500 M Ft 4 020 2 025 420 504
500 M Ft felett 10 100 19 927 294 1 973
Összesen 31 184 28 697 183 920

7. TÁBLÁZAT

AZ ADATLAPOK ÖSSZESÍTETT ADATAI ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTHATÓ MUNKAÓRA ELSZÁMOLÁSOK

Megnevezés
Aláíró könyv-

vizsgáló 
száma (fő)

Kibocsátott 
jelentésszám 

(db)

Munkaóra 
(óra)

1 könyvvizs-
gálóra jutó 
munkaóra 

(óra/fő)

1 kiadott 
jelentésre 

jutó munkaóra 
(munkaóra/ 

jelentésszám)
Egyéni tagok 117 347 22 490 192 65
Egyéni vállalkozók 1 259 11 091 739 564 587 67
Könyvvizsgáló cégek 1 918 31 184 2 850 038 1 486 91
Összesen 3 294 42 622 3 612 092 1 097 85

6. TÁBLÁZAT

AZ ÉVES/EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓKRA KIADOTT JELENTÉSEK ÁTLAGOS KÖNYVVIZSGÁLATI 
DÍJAINAK SÁVONKÉNTI MEGOSZLÁSA ÉS A SÁVBA TARTOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK ÁLTAL KIBOCSÁ-

TOTT JELENTÉSEK SZÁMA (BIG4 NÉLKÜL)
Átlagos díjbevételi sáv megne-

vezése
(E Ft)

Könyvvizsgáló cégek (db) Kibocsátott jelentésszám (db)

0 133 0
1 – 100 13 68
100 – 200 116 1 122
200 – 300 353 5 066
300 – 500 630 10 620
500 – 1 000 500 8 010
1 000 – 2 000 151 2 731
2 000 – 3 000 12 481
3 000 – 6 49
Összesen 1 914 28 147
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TÁJÉKOZTATÁS A 2012. NOVEMBER HÓNAPBAN ÁTVEZETETT STÁTUSZMÓDOSÍTÁSOKRÓL

Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka
SZÜNETELTETŐBŐL TAGSÁGÁT FŐFOGLALKOZÁSÚBA

Kelemen Lajos 2012. 11. 13. 006551 Budapest Kérelemre
Sajtos Dezsőné 2012. 11. 13. 000206 Nógrád Kérelemre
FŐFOGLALKOZÁSÚBÓL TAGSÁGÁT SZÜNETELTETŐBE

Horváth Pálné Lörincz Piroska 2012. 11. 13. 003446 Budapest Kérelemre
Jancsó Marianna 2012. 11. 13. 005886 Pest Kérelemre
Juhász Ágnes 2012. 11. 13. 004371 Győr-Moson-Sopron Kérelemre
Krepelka Józsefné 2012. 11. 13. 005740 Budapest Kérelemre
Ladányi Katalin 2012. 11. 13. 003509 Budapest Kérelemre
Ondok Ilona 2012. 11. 13. 000837 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
Pordánné Balázs Ibolya 2012. 11. 13. 004543 Komárom-Esztergom Kérelemre
MEGSZŰNT TAGSÁGI VISZONY

Aradi Hajnalka 2012. 11. 12. 001095 Pest Kérelemre
Árvay Ilona 2012. 10. 27. 005329 Baranya Kérelemre
Betye Hedvig 2012. 12.31. 002985 Budapest Kérelemre
Boda Irén Erzsébet 2012. 10. 30. 004310 Győr-Moson-Sopron Kérelemre
Bundikné dr. Katona Éva 2012. 11. 08. 001131 Pest Kérelemre
Horváth Zoltán 2012. 11. 10. 002252 Bács-Kiskun Kérelemre
Kocsis Gyuláné 2012. 10. 17. 002813 Békés Kérelemre

Lontainé Árgyelán Ilona
2012. 10. 26. 004752 Budapest Kérelemre

008172 sorszámú igazolvány érvénytelen
Matula Györgyné 2012. 10. 26. 005843 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Nagy László 2012. 10. 10. 004675 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre

Takács Edit
2012. 11. 17. 002492 Budapest Kérelemre

007875 sorszámú igazolvány érvénytelen
Terták Ádám 2012. 11. 08. 005669 Budapest Kérelemre

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka
NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRÖLT TÁRSASÁGOK

Ondok Ilona E. v. 2012. 11. 07. 003009 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre

Lontainé Árgyelán Ilona E. v.
2012. 10. 26. 003618 Budapest Kérelemre

003883 sorszámú igazolás érvénytelen
HILDE Kft. 2012. 11. 05. 004002 Budapest Kérelemre

Boda Irén Erzsébet E. v.
2012. 10. 30. 003204 Győr-Moson-Sopron Kérelemre

003566 sorszámú igazolás érvénytelen

PROTECT-97 Adótanácsadó Kft.
2012. 11. 06. 002318 Heves Kérelemre

002477 sorszámú igazolás érvénytelen
Véhmann Éva E. v. 2012. 11. 10. 003540 Tolna Kérelemre
EURO-IN & PARTNERS Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 2012. 11. 12. 001103 Budapest Kérelemre
MA-PROFIT Kft. 2012. 10. 26. 002613 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Krepelka Józsefné E. v. 2012. 11. 07. 003957 Budapest Kérelemre

ERZOL Könyvelő, Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
2012. 11. 10. 001118 Bács-Kiskun Kérelemre

001145 sorszámú igazolás érvénytelen
Juhász Ágnes E. v. 2012. 10. 29. 003074 Győr-Moson-Sopron Kérelemre
J. M. 2002 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2012. 11. 10. 002041 Pest Kérelemre
Matula Györgyné E. v. 2012. 10. 26. 004055 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
BAJNAI ZSUZSANNA Könyvvizsgáló Iroda Kft. 2012. 10. 31. 000789 Budapest Kérelemre
Petrovszki Pál E. v. 2012. 10. 24. 002837 Csongrád Kérelemre

Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete
NYILVÁNTARTÁSBA VETT TÁRSASÁGOK

FERÉV Szolgáltató Kft. 004080 Komárom-Esztergom 2012. 11. 13.
Kelemen Lajos E. v. 004084 Budapest 2012. 11. 13.
MÁTRA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 004078 Heves 2012. 11. 13.
NELVIRA Könyvelő és Adótanácsadó Kft. 004081 Pest 2012. 11. 13.
ONLINE CONTO Kft. 004082 Budapest 2012. 11. 13.
Sajtos Dezsőné E. v. 004085 Nógrád 2012. 11. 13.
Szaller Krisztina Katalin E. v. 004083 Bács-Kiskun 2012. 11. 13.
THZS-AUDIT Könyvszakértő Kft. 004079 Békés 2012. 11. 13.

Megjegyzés: Molnár Fivérek Könyvelő, Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. nevére 001058 tagszámon, 000252 sorszámmal kiállított igazolás a bejelentés napjától, 2012. november 9. 
dátumtól érvénytelen.
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a magyar kÖnyvvizsgÁlÓi kamara hivatalos lapja

2012. NOVEMBER 8-ÁN 5 FŐ TETT ESKÜT A KAMARA ELNÖKE ELŐTT

Tagszám Név Helyi Szervezet Cím
007245 Kántor Dezső Budapest 1213 Budapest, Hollandi u. 177.
007243 Korpásné Juhász Sarolta Budapest 2030 Érd, Böszörményi u. 29.
007244 Kovács Krisztina Pest 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 4.
007242 Priskin Tamás Budapest 1087 Budapest, Százados 25-27/C.
007241 Vince Zsuzsa Budapest 1119 Budapest, Bornemissza tér 15.

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

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

Dr. Adorján Csaba 001089 IFRS IFRS000060 2012. 11. 13

Herczeg Zoltán 005223 IFRS IFRS000062 2012. 11. 13

Lakatos László Péter 007102 IFRS IFRS000059 2012. 11. 13

Szalai Edit 001353 IFRS IFRS000063 2012. 11. 13

Tóth Jánosné 002741 IFRS IFRS000064 2012. 11. 13
MOORE STEPHENS HEZICOMP Könyvvizsgáló és 
Adótanácsadó Kft.

001490 IFRS IFRS000061 2012. 11. 13

HANTOS Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 000511 Költségvetési KM002991 2012. 11. 13
HAHN ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló, Gazdasági 
és Adótanácsadó Kft.

000866 Pénzügyi intézményi T000866 2012. 11. 13

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 Visszavonás kelte

Ádász István 002754 Pénzügyi intézményi E002754 2012. 11. 13.

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.

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI 
DÍJ ELSZÁMOLÁSA
Két szaklap teljesen különbözőképpen ér-
telmezi az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 
könyvelését. A Számviteli levelek 5505 
számú kérdése értelmében az igénybe 
vett szolgáltatások között kell megje-
leníteni (52), mert nem hatósági díj és 
nem egyéb ráfordítás. Ezzel szemben a 
SZAKMA 2012/6 számának 47/2012/6 
számú időszerű kérdésben viszont a Szt. 

81 § (2) bek. e) pontja értelmében tárgy-
évi egyéb ráfordítások közé könyvelteti.
Melyik a helyes értelmezés?
Szerintem a SZAKMA szerinti megíté-
lés a helyes, mert egy elkülönített állami 
pénzalapba jut ez a pénz, amelyet a Szt. 
az egyéb ráfordítások közé könyveltet.

Egyetértek a kérdező álláspontjával, 
a szakmában megjelent állásfoglalás 
a helyes véleményem szerint is. Ez a 

felügyeleti díj olyan szakaszában fize-
tendő az újratermelési folyamatnak, 
amikor már nem lehet az önköltség 
része, tehát a költségként való elszá-
molás nem igazán jöhet szóba. Alapja 
a nettó árbevétel, ebből következő-
en az értékesítés fázisára esik, tehát 
inkább csak ráfordítás lehet. Az Szt. 
81. § (2) bek. e) pontja pedig felsorol-
ja, hogy mik tartoznak ide és ebbe 
a kategóriába fér bele ez a díj is. A 
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felügyeleti díj inkább az adókra ha-
sonlít, mint az igénybevett szolgálta-
tásokra. Ez is azt támasztja alá, hogy 
inkább egyéb ráfordítás. Ha a szer-
vezet támogatása érdekében kellene 
fizetni ezt a hozzájárulást, akkor is 
egyéb ráfordítás lenne. A számvite-
li levelekben megfogalmazott véle-
mény sem áll messze az igazságtól, 
emellett is lehetne érvelni, de ott egy 
másfajta logika alapján dönthettek, és 
sajnos nincs indoklás a véleményhez, 
csak egy tényközlés, így nem derül 
ki, mi volt a vélemény alapja. Ha ez a 
szervezet szolgáltatást nyújt a termék 
termelhetősége, értékesíthetősége ér-
dekében, akkor még az is lehet, hogy 
költségként elszámolható tételek is 
lehetnek benne. Ha alapvetően az ér-
tékesíthetőséghez kapcsolódódik, ak-
kor viszont inkább ráfordításként kell 
elszámolni. (Innentől kezdve persze 
nem csak egyéb ráfordítás lehetne, 
hanem közvetlen ráfordítás is az érté-
kesítés költségei között, amit viszont 
az szt. csak közvetett ráfordításként 
enged elszámolni.) 

CÉGÉRTÉKELÉS
A családi vállalkozás (kft) két tagjának (tu-
lajdoni hányadok: 96,67% férj és 3,33% 
feleség) korábban nyújtott tagi kölcsön 
(folyósítás aránya: 88,32% férj és 11,68% 
feleség) elengedése (annak rendkívüli be-
vételként történő elszámolása) folytán (a 
tartós vagyonvesztés ellensúlyozására) 
jelentős mérleg szerinti nyereséget reali-
zált a társaság 2004. évben, melynek célja 
a korábbi évek veszteséges gazdálkodása 
során felélt saját tőke visszaállítása (leg-
alább a jegyzett tőke szintjére). A társaság 
a tagi kölcsön elengedését megelőző évek-
ben – alakulásától – több-kevesebb veszte-
séget produkált. 
A tagi kölcsön elengedésének betudható 
kiugró nyereség kedvezőbb megítélés alá 
helyezi-e a társaságot a 2005. év során ösz-
szeállított közbenső mérleg alapján elvég-
zett üzletértékelés (eredménykimutatásból 
kiinduló jövedelmezőséget vizsgáló mód-
szer) során az egyes üzleti évek adózott 
eredménye átlagértékének feljavításán 

keresztül, mintha pl. a tagok pótbefizetést 
eszközöltek volna a tartós vagyonvesztés 
ellensúlyozására? A tagi kölcsön elenge-
dése folytán lehet-e magasabb a társaság 
cégértéke, mint amit a saját teljesítménye 
(tartósan veszteséges gazdálkodás) indo-
kol? Ezen rendkívüli esemény eredmény-
re ( és saját tőkére ) gyakorolt hatásától el 
lehet-e tekinteni a cégérték meghatározása 
során? 
Álláspontom szerint a társaság va-
gyonértékelésekor a mérlegből kiindu-
ló eljárás során a saját tőke részeként 
megjelenő (eredménytartalékba átveze-
tett) mérleg szerinti nyereséget (forrá-
sa: tagi kölcsön elengedése) figyelembe 
kell venni. Ez esetben azonban nem 
lehet eltekinteni a gazdasági esemény 
eredménykimutatásra (ezáltal az adózott 
eredményre) gyakorolt hatásától sem, 
ami azonban pozitívabb értékítélethez 
vezet, mint amit a társaság jövedelemter-
melő képessége indokol (ezért nem tudok 
vele teljes mértékben azonosulni)!

Alapvetően egyetértek a kérdező ál-
láspontjával, de néhány megjegyzé-
sem azért lenne a témához. 

Mivel a hazai szabályozás a tulaj-
donosi kölcsön elengedését rend-
kívüli bevételként számoltatja el a 
társaságnál, óhatatlanul a tárgyévi 
eredmény kerül növelésre. Ez a be-
vétel azonban nem része az üzemi 
(üzleti) tevékenység eredményének, 
hanem az eredménykimutatásban 
elkülönítve a rendkívüli eredmény 
részeként jelenik meg. A teljesítmé-
nyek megítélésénél alapvetően az 
üzemi eredményt kellene vizsgál-
ni akkor, ha a rendkívüli eredmény 
pl. egy tulajdonosi kölcsön elen-
gedése miatt jelentősen eltéríti az 
adózott eredményét, amit mondjuk 
szívesen használnak a közgazda-
ságtanban a cégek értékelésére. Az 
eredménykimutatás tagolása tehát 
nem véletlen és a besorolások sem. 
Ha a tulajdonosok pótbefizetést telje-
sítenek, ténylegesen az is csak a saját 
tőke kritikus értékeinek helyreállí-
tását szolgálhatja, de ettől nem lesz 

jobb teljesítménye egy társaságnak. 
A pótbefizetés hazai elszámolási sza-
bályai ráadásul félrevezetőek, hiszen 
kötelmet tartalmazó vagyoni elemet 
a saját tőkében nem lehet elhelyezni 
az IFRS-ek rendszerében. Nálunk ez 
a lekötött tartalékban van, így a saját 
tőke részévé válik, pedig a Gt. előírja, 
hogy ez visszajár a tulajdonosoknak. 

A kérdező által leírt válaszban van 
egy hivatkozás a mérleg szerinti nye-
reségre. Arra azért szeretném felhívni 
a figyelmét, hogy a magyar nyereség-
felosztási rendszer végeredménye, 
azaz a mérleg szerinti eredmény tel-
jesen alkalmatlan az elemzésre. Gon-
doljon arra, hogy eredménytartalékot 
vesz igénybe osztalékfizetés céljából, 
akkor a mérleg szerinti eredmény 
vagy 0 lesz, vagy a negatív adózott 
eredmény. Ez nem a valós teljesítmé-
nyét tükrözi egy társaságnak. Ezért 
azt gondolom, hogy egy cégértéke-
lésnél ezeket a mesterségesen eltérítő 
hatásokat ki kell szűrni, ezektől meg 
kell tisztítani az eredményhatásokat, 
különben félrevezető következteté-
sekre lehet jutni. A cégértékeléseknek 
viszont sok-sok formája, változata 
létezik a világban, amely nem feltét-
lenül az eredménykategóriákat hasz-
nálja fel a minősítéskor. Ha komolyan 
érdeklődik a cégértékelés kérdései 
iránt, akkor ajánlom figyelmébe az 
Alinea Kiadó által megjelentetett Alf-
red Rappaport: A tulajdonosi érték c. 
befektetőknek készült könyvet. Eb-
ben választ kaphat arra is, hogy ön-
magában az eredmény kevés az érték 
meghatározásához. Az utolsó kiadás 
2002-es volt, ha jól tudom. Ezen kívül 
több vagyonértékeléssel foglalkozó 
cikk is megjelent, de pl. Dr. Juhász Pé-
ter a Corvinus Egyetem tanára is több, 
e témával foglalkozó cikket publikált, 
amelyben vállalatértékelési kérdések-
kel foglalkozik, pénzügyes szemmel. 
A számvitelesek és a pénzügyesek 
nem feltétlenül képviselnek azonos 
elveket ebben az értékelési témában, 
de mindkettőre azt gondolom, hogy 
érdemes odafigyelni.  #
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                         ALKUSZ
MKVK BIZTOSÍTÁSI

Napjainkban mindinkább előtérbe 
kerül az egészségbiztosítási igények 
egyre magasabb színvonalon történő 
kielégítése: láthatóan rövidtávon is 
egyre növekszik az érdeklődés a ma-
gánegészségügy iránt, legfőképpen a 
prevenciót célzó szűrőprogramokkal 
és a prevenciót a gyógyítással kombi-
náló konstrukciókkal kapcsolatban.

Mit is jelent ma a gyakorlatban az a 
kifejezés, hogy egészségbiztosítás?
Az egészségbiztosítás szóról eddig 
mindenkinek a kötelező járulékfizetés 
és az egyre romló rendelői és kórházi 
körülmények, jutott eszébe. Kevesen 
tudják, hogy magán egészségbiztosí-
tási alapon ma már minőségi, várako-
zási idő és hálapénz nélküli egészség-
ügyi ellátások érhetőek el. 

Ennek lehetőségét kínálja most 
Önnek a kamara alkusza!
Magánszemélyek számára már több 
éve létezik, munkáltatóknak pedig 
január óta adó- és járulékmentesen 
adható dolgozói juttatás a privát 
egészségbiztosítás. Ha Ön, mint saját 
maga munkáltatója beépíti azt dol-
gozói juttatásként kifizetései közzé, 
akkor adó-, és járulék mentesen biz-
tosíthatja saját maga illetve munka-
társai számára ezt a szolgáltatást. 

Mit nyújt Önnek 
a privát egészségbiztosítás?
Kiemelkedő színvonalú egészség-
ügyi ellátásokat így:

•  évente preventív szűrővizsgála-
tokat,

•  korlátlan igénybevételi lehető-
ség:
–  járóbeteg-ellátásra és szakren-

delésekre,
–  laborvizsgálatokra,
–  diagnosztikai vizsgálatokra,
–  fekvőbeteg ellátásra VIP szin-

ten.
Igényes környezetben, kiváló mi-
nőségű kiszolgálást.
Az ország számos pontján elérhető 
minőségi szolgáltatásokat.
Igényeknek megfelelő, választható 
szolgáltatási csomagokat.
Esetenként otthoni betegellátást 
(házi vizit).

A kamara tagjai hol veheti igénybe 
az egészségügyi szolgáltatásokat?
A kamara alkusza által kínált egész-
ségbiztosítás – mind biztosítási, 
mind egészségügyi szolgáltatói 
– hátterét a Medicover Zrt. adja. 
Vagyis maga a biztosítási szerződés 
– a kamara alkuszának segítő köz-
reműködése mellett – a Medicover 
Försäkrings AB Magyarországi Fiók-
telepével (székhely: 1037 Budapest 
Montevideo u. 5.) kerül megkötésre, 
az egészségügyi szolgáltatást pedig 
a Medicover Zrt. egészségközpontja-

iban vehetik igénybe a kamara tagjai. 
Az Önhöz legközelebbi Medicover 
központról, valamint azok igénybe 
vehető szolgáltatásiról a Medicover 
Zrt. honlapján tájékozódhat. http://
www.medicover.com/huhu/

Mennyibe kerül mindez?
Nézzünk egy-két példát

2013. január 01.-től – magánsze-
mélyként – már Egészségpénztárból 
is finanszírozhatja minőségi egész-
ségügyi ellátását!

Amennyiben többet szeretne tud-
ni a kínált szolgáltatásokról, illetve 
ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
kérem, keresse munkatársainkat az 
alábbi elérhetőségeinken: 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Biztosítási Alkusz Kft. 

1063 Budapest Szinyei Merse u. 8.
Tel.: +36 (1) 473-45-32
Fax.: +36 (1) 473-45-16
e-mail: info@mkvkalkusz.hu
Az általunk kínált szolgáltatásokról 

bővebb információkat talál a www.
mkvkalkusz.hu/egeszseg.html olda-
lon! 

Lévai Sándor
szakmai- és ügyvezető

MKVK Biztosítási Alkusz Kft.

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS – 2013-BAN MÉG KEDVEZŐBB 
FELTÉTELEKKEL – AZ EGYETLEN ADÓ- ÉS JÁRULÉK-
MENTESEN ADHATÓ CAFETERIA ELEM
Ki ne fizetett volna már az egészségügyi ellátásért vagy így vagy úgy? Vagy azért mert a zsebbe 
csúsztatott borítéktól azt reméltük, hogy kiemeltebb figyelmet és igényesebb ellátást kapunk, 
vagy azért mert már eleve a magánszektorban megtalálható szolgáltatást vettük igénybe.

Kor
Díj (Ft/év)*

Classic Top Exclusive Exclusive-H

40–44 évesek 78.600,- 99.900,- 138.600,- 256.500,-

45–49 évesek 88.200,- 113.400,- 151.800,- 283.500,-

50–54 évesek 99.900,- 135.300,- 178.200,- 337.500,-

55–59 évesek 116.400,- 160.500,- 211.200,- 391.500,-

60–65 évesek 141.600,- 192.000,- 250.800,- 468.000,-

*fenti díjakból fizetéshez (ütem/mód) és létszámhoz kapcsolódóan különböző kedvezmények érvényesíthetőek!
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2012. III. negyedévi könyvvizsgálat során az ellenőrzött 
szegedi társaság a bérszámfejtés elszámolásának helyes-
ségét ellenőrzi az alábbi kiemelt, 2012. szeptember havi 
tételek vonatkozásában.

FELADAT
Határozza meg, hogy a vállalkozásnál a kiemelt esemé-
nyek miatt milyen összegű adóhatósági tartozások ke-
letkeznek szeptember hónapra vonatkozóan az alábbi 
adó- és járuléknemek vonatkozásában (az egyes feladat-
pontok megoldásainak összesítésététől tekintsen el, azért 
nem tudunk pontot adni!):

•  Nyugdíjbiztosítási járulék (Nyba)
•  Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (Egmep)
•  Egészségbiztosítási alap (Eüszolg)
•  Egészségügyi hozzájárulás (Eho)
•  Személyi jövedelemadó (Szja)
•  Szociális hozzájárulási adó (Szocho)
•  Szakképzési hozzájárulás (Szakk)
A kiszámított értékek akkor fogadhatóak el, ha azokat 

a segéd táblázatok megfelelő rovatába írta be! Ha vala-
mely tétel esetén nincs adó-és járulékfizetési kötelezett-
ség, azt is jelölje!
A társaság megbízási szerződést kötött egy reklám-

szakemberrel hogy a budapesti kiállításon a társaság 
médiumokban törté nő megjelenését szervezze meg. 
A megbízás időtartama szeptember 19 – szeptember 23. 
A megbízási szerződésben meghatározott juttatás össze-
ge 160 000 Ft, mely mellett 20 000 Ft költségtérítést is fizet 
részére a társaság. A megbízott a megbízási díj tekinteté-
ben 30%-os, a költségtérítés tekintetében 100%-os költ-
ségtartalomról nyilatkozott, az elszámoláshoz kapcsoló-
dóan adóalap kiegészítés alkalmazását kérte. 

Megoldás
Megbízási díj:
A 30%-os költséghányad figyelembe vétele miatt 1 pont

szja előleg:  160 0000,71,2716% = 22 758 Ft 2 pont

szocho:  160 0000,727% = 30 240 Ft 1 pont

szakképzési hozzájárulás: 
 160 0000,71,5 % = 1 680 Ft 1 pont

nyugdíjjárulék: jövedelem napi összege 

 160 0000,7/5 nap = 22 400 Ft 
és  22 400 Ft > 21 700 Ft, 
ami a napi nyugdíjjárulék korlát, ezért   1 pont

 21 700 Ft/nap5 nap0,1 = 10 850 Ft 1 pont

egészségbiztosítási… 160 0000,77% = 7 840 Ft 1 pont

Költségtérítés: nincs teendő  1 pont

Megnevezés Nyba Egmep Eüszolg Eho Szja Szocho Szakk

Kifizetőt terhelő 30 240 1 680

Magánszemély-
től levonás

10 850 7 840 22 758

A vállalkozás megbízott egy középiskolás diákot, hogy 
a kiállításon 4 napon keresztül, napi 1 000 Ft bruttó meg-
bízási díjért ossza szét a cég termékeit népszerűsítő pros-
pektusokat. A diák arról nyilatkozott, hogy jövedelme ezen 
kifizetéssel együtt sem haladja meg a 2 424 000 Ft-ot.

Megoldás
41 000 = 4 000 Ft megbízási díj, jövedelem = 4 0000,9 = 
3 600, ami nem éri el a minimálbér 30%-át, mert 
 93 00030%/304 = 3 720 Ft 1 pont

szja előleg  4 0000,916 % = 576 Ft 1 pont

szocho  4 0000,927 % = 972 Ft 1 pont

szakképzési hozzájárulás  4 0000,91,5% = 54 Ft 1 pont

Megnevezés Nyba Egmep Eüszolg Eho Szja Szocho Szakk

Kifizetőt terhelő 972 54

Magánszemély-
től levonás

576

A társaságnál szeptember 2-án kifizették a 2012. má-
jusában jóváhagyott 12 000 000 Ft osztalékot. A többségi 
tulajdonos saját jogú öregségi nyugellátásban részesülő 
magánszemély 80%, míg a kisebbségi tulajdonos magán-
személy – a társaság alkalmazottja és az év első napjától 
havi bruttó bére 400 000 Ft – 20% részesedést birtokol a 
társaságban. A többségi tulajdonos – január 1-jétől – sze-
mélyesen közreműködik a társaság tevékenységében, 
melyért havi 280 000 Ft jövedelmet vesz fel. 

A tulajdonosok a számfejtéshez semmiféle nyilatkoza-
tot nem adtak.

(A rendszeres bérek adó-és járulékhatásaival most nem 
kell foglalkoznia, csak az osztalék számfejtését végezze el!)

ADÓZÁSI ISMERETEK VIZSGAFELADAT
Rendszeresen szemezgetünk az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgafeladatai közül. Reméljük 
a napi életből merített példák hallgatóink mellet tagjaink okulására is szolgálnak. Novemberi szá-
munkban a 2012. október 18-i ’Adózási ismeretek’ vizsgasor 1. feladatát, és annak megoldását 
tesszük közzé. Szerzők: Dr. Gyenge Magdolna, Joó Ágnes, Bary László és Lakatos László Péter
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Megoldás: 
Osztalék szja:  12 000 00016% = 1 920 000 Ft 2 pont

Többségi tulajdonos eho-ja: 
számított eho = 12 000 00080 %14 % = 1 344 000 Ft, 
de max. 450 000 Ft lehet
eho kosár töltöttsége =  86 390 = 51 120 Ft
levonandó eho =  450 000 – 51 120 = 398 880 Ft 3 pont

Kisebbségi tulajdonos eho-ja: 
számított eho =  12 000 00020 %14 % = 336 000 Ft
eho kosár töltöttsége =  8400 0007 % = 224 000 Ft
levonandó eho =  450 000 – 224 000 = 226 000 Ft 2 pont

Megnevezés Nyba Egmep Eüszolg Eho Szja Szocho Szakk

Kifizetőt terhelő

Magánszemély-
től levonás

624 880 1 920 000

2012. szeptember 30-án egyik dolgozó munkaviszo-
nya közös megegyezéssel megszűnt. 

Számfejtendő járandóság: 
• havi munkabér 350 000 Ft, 
• jubileumi jutalom 350 000 Ft, 
• szabadságmegváltás 175 000 Ft. 
Szeptember hónapban kapott nem pénzbeli juttatás: 
•  2 gyermekére tekintettel juttatott 55 800 Ft iskolakez-

dési támogatás számlák ellenében, 
•  Erzsébet – utalvány 5 000 Ft (mint eddig minden hó-

napban), 
•  a vállalkozás nevére szóló otthoni internetköltség té-

rítés 6 000 Ft (mint eddig minden hónapban), 
•  SZÉP kártyára átutalt összeg 450 000 Ft (szállásra 

225 000 Ft, vendéglátásra 150 000 Ft, szabadidőre 
75 000 Ft). A dolgozó nyilatkozott, hogy más mun-
káltatótól ilyen juttatásban nem részesült.

Megoldás
Számfejtés:
Szja előlegnél először „évesíteni kell” a havi rendszeres 
bért: 12350 000 Ft = 4 200 000 Ft. Az „éves” rendszeres 
bért ketté kell bontani: 
Határ alatti:  2 424 000 /12 = 202 000 Ft/hó
 Határ feletti: [(350 00012)–2 424 000] = 
 1 776 000 Ft/12 = 148 000 Ft/hó 
Éves szja:  (2 424 00016%)+((350 00012)–
 –2 424 000)1,2716 % = 748 723 Ft
A havi szja előleg a rendszeres bérre: 
 748 723/12 = 62 394 Ft 3 pont

Nem rendszeres jövedelem szja előlege 
 (350 000 + 175 000)1,2716 % = 106 680 Ft  2 pont

 levont szja előleg összesen = 
 62 394 + 106 680 = 169 074 Ft
nyugdíjjárulék:  875 00010 % = 87 500 Ft 1 pont

egmep:  875 0008,5 % = 74 375 Ft 1 pont

szocho:  875 00027 % = 236 250 Ft 1 pont

szakképzési hozzájárulás:  875 0001,5 % = 13 125 Ft 1 pont

Juttatás:
szja (55 800+5 000+6 000+450 000)1,1916 % = 
 = 98 399 Ft 2 pont

10% eho (55 800 + 5 000 + 450 000)1,1910 % = 
 = 60 785 Ft 1 pont

 27% eho 6 0001,1927 % = 1 928 Ft 1 pont

eho összesen =  60 785 + 1 928 = 62 713 Ft

Megnevezés Nyba Egmep Eüszolg Eho Szja Szocho Szakk

Kifizetőt terhelő 62 713 98 399 236 250 13 125

Magánszemély-
től levonás

87 500 74 375 169 074

Az értékesítési tevékenységért felelős igazgatóhe-
lyettes két kollégájával együtt részt vett a szeptember 
19-23. között Budapesten megrendezett „Hangfoglalás” 
Nemzetközi Hangosító Berendezések Szakkiállításon. 
A kiállítás előtt, szeptember 15-én elszámolásra felvett a 
házipénztárból 500 000 Ft-ot.

A kiállítás befejezése után az alábbi elszámolást nyúj-
totta be 2012. szeptember 26-án:

•  a berendezések szállítása cégautóval történt, üzem-
anyag számla összege 15 000 Ft,

•  szállodai számla Budapesten 240 000 Ft, melyben a 
kötelező reggeli 24 000 Ft,

•  üzleti megbeszélésekhez kapcsolódó éttermi számla 
120 000 Ft,

A kiállításon kiosztottak 200 db fülhallgatót, melynek 
könyv szerinti értéke 80 000 Ft, valamint 500 db a cég lo-
gójával ellátott 2013. évi fali naptárat 250 000 Ft értékben.

Megoldás
Szálloda és üzemanyag: nincs teendő  1 pont

Reprezentáció, üzleti ajándék, reklámajándék: 
szja:  (120 000+80 000+250 000)1,1916% = 85 680 Ft 2 pont

eho:  (120 000+80 000+250 000)1,1927% = 144 585 Ft 2 pont

Megnevezés Nyba Egmep Eüszolg Eho Szja Szocho Szakk

Kifizetőt terhelő 144 585 85 680

Magánszemély-
től levonás

Szeptember hónap nem pénzbeli juttatásai:  Cafeteria 
szabályzat alapján szépségszalon bérletet adott 10 női al-
kalmazott részére fejenként 20 000 Ft értékben.
szja: 200 0001,1916 % =  38 080 Ft 1 pont

eho: 200 0001,1927 % = 64 260 Ft 1 pont

Megnevezés Nyba Egmep Eüszolg Eho Szja Szocho Szakk

Kifizetőt terhelő 64 260 38 080

Magánszemély-
től levonás
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97/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a fellebbezést elbírálva a 
fegyelmi bizottság FBH-210/2012. 
sorszámú határozatát 7 igen, 4 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
helybenhagyta.

98/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a fellebbezést elbírálva a 
fegyelmi bizottság FBH-120/2012. 
sorszámú határozatát 11 igen, 1 
nem szavazattal megváltoztatta, 
és az eljárás alá vont kamarai tag 
könyvvizsgálót a fegyelmi büntetés 
mérséklésével, a fegyelmi eljárási 
költségtérítésre kötelezés hatályban 
tartása mellett 50.000.- forint pénz-
bírsággal sújtotta.

99/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a fellebbezést elbírálva a 
fegyelmi bizottság FBH-148/2012. 
sorszámú határozatát egyhangú-
lag megváltoztatta, és az eljárás alá 
vont kamarai tag könyvvizsgálóval 
szemben a fegyelmi eljárást  figyel-
meztetés alkalmazása mellett meg-
szüntette.

100/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra elnöksége a felvételi bizottság 
FEB/0671-1/2012. sorszámú határo-
zata elleni fellebbezés elbírálását 10 
igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózko-
dás mellett a soron következő ülésé-
re halasztotta.

101/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra elnöksége a felvételi bizottság 
FEB/0698-1/2012. sorszámú határo-
zata elleni fellebbezés kapcsán a ka-
marai tagság megszűnésének meg-
állapítása iránti kamarai hatósági 
eljárást a kizárást tartalmazó jogerős 
fegyelmi határozat felülvizsgálata 
iránti bírósági eljárás befejezéséig 
egyhangúlag felfüggesztette.

102/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra elnöksége a felvételi bizottság 
FEB/0698-2/2012. sorszámú hatá-
rozata elleni fellebbezés kapcsán a 
könyvvizsgáló cég engedélye meg-
szűnésének megállapítása iránti ka-
marai hatósági eljárást az érintett 
kamarai tag kizárását tartalmazó 
jogerős fegyelmi határozat felülvizs-
gálata iránti bírósági eljárás befejezé-
séig egyhangúlag felfüggesztette.

103/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnökségének 9 igen, 2 nem szavazat-
tal meghozott döntése értelmében a 
területi szervezetek elnökei elvégzik 
a SZAKma 2012. évi adó-és számvi-
teli különszámának kedvezményes, 
2 000 Ft/különszám áron történő 
igénylésével kapcsolatos felmérést, 
melynek eredményéről 2012. nov-
ember 27-éig tájékoztatják a főtitkári 
hivatalt. Az elnökség 10 igen, 2 nem 
szavazattal akként határozott, hogy 
a kiadó felé 800 Ft/különszám kü-
lönbözet fedezése a kamara központ-
jának költségvetése terhére történne.

104/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a kamarai bevételek nö-
velése és a működési költségek csök-
kentése lehetőségeinek feltárását 
célzó koncepció kidolgozására felál-
lított ad-hoc bizottság anyagát meg-
tárgyalta, és arról a 2012. december 
15-i küldöttgyűlés részére szóbeli tá-
jékoztatást nyújt.

105/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége 2 igen, 8 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elvetette azt a ja-
vaslatot, hogy a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara központjának 2013. évi 
üzemgazdasági tervében az oktatók 
óradíja 9 500 Ft-ra csökkenjen.

106/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége 6 igen, 3 nem szavazattal, 
2 tartózkodás mellett akként hatá-
rozott, hogy a minőség-ellenőrzés 
lefolytatásának gyakoriságára vo-
natkozó törvényi előírások betartá-
sa mellett a Magyar Könyvvizsgá-
lói Kamara központjának 2013. évi 
üzemgazdasági tervében 500 terve-
zett minőség-ellenőrzés költsége ke-
rül beállításra.

107/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége 6 igen, 3 nem szavazattal, 
2 tartózkodás mellett akként határo-
zott, hogy a Magyar Könyvvizsgá-
lói Kamara központjának 2013. évi 
üzemgazdasági tervében a szakmai 

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI
(2012. NOVEMBER 20.)
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kiadványokra tervezett ráfordítások 
összegét 8 millió forintra csökkenti.

108/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége 1 igen, 7 nem szavazattal, 
3 tartózkodás mellett a tagozatok té-
rítés-, és díjkötelessé tételére irányu-
ló javaslatot elvetette. 

109/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a Magyar Könyvvizsgá-
lói Kamara központjának 2013. évi 
üzemgazdasági tervében megállapí-
tott tagozati költségkeretet 10 igen, 
1 nem szavazattal elfogadta azzal, 
hogy a tervezett költségek az elő-
terjesztésben részletezett feltételek 
érvényesülése mellett tarthatók és a 
tagozati költségeket nem terhelik a 
területi szervezetekre.

110/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége 1 igen, 8 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elvetette azt a javas-
latot, hogy a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara központjának 2013. évi üzem-
gazdasági tervében az éves konferencia 
költségei a nullszaldós elv  felülírása 
mellett 5 000 000 Ft-tal növekedjenek.

111/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége 10 igen, 1 nem szavazattal 
akként határozott, hogy a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara 2013. évi 
üzemgazdasági tervében a területi 
szervezeteknek átengedett bevételek 
összege a 2012. évi szinten marad, 
5 %-os emelés nélkül.

112/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége az elnökségi ülésen elfo-
gadott módosításokkal bázis szinten 

egyhangúlag jóváhagyta a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara központjá-
nak 2013. évi üzemgazdasági tervét. 
Az elnökség felkérte a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara elnökét, hogy a Ma-
gyar Könyvvizsgálói Kamara köz-
pontjának 2013. évi üzemgazdasági 
tervét az elnökség képviseletében ter-
jessze a kamara küldöttgyűlése elé 
elfogadásra.

113/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége egyhangúan akként hatá-
rozott, hogy a főtitkár a 2013. január 
25-i elnökségi ülésre készítse elő a 
kötelezettségvállalási szabályzat ter-
vezetét.

114/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége megtárgyalta és az elhang-
zott pontosítással 9 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett elfogadta a ka-
mara alapszabályának előterjesztés 
szerinti módosítását, és azt a kamara 
küldöttgyűlése elé terjeszti elfoga-
dásra azzal, hogy az alapszabály vo-
natkozó változásai az alapszabállyal 
egységes szerkezetbe foglalt minő-
sítési szabályzat szövegében átveze-
tésre kerülnek.

115/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége egyhangúlag a kamara vá-
lasztási szabályzatának a 2. számú 
melléklet szerinti módosítását kezde-
ményezi és azt a kamara soron követ-
kező küldöttgyűlése elé terjeszti elfo-
gadásra azzal a kiegészítéssel, hogy az 
ABC-sorrendtől való eltérés az érintett 
területi szervezet(ek) taggyűlésének 
felhatalmazása alapján történhet.

116/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége egyes napirendi pontok meg-

cserélése és pontosítása mellett egy-
hangúlag jóváhagyta, hogy a kamara 
elnöke 2012. december 15-re az elő-
terjesztésben megjelölt napirendi pon-
tokkal küldöttgyűlést hívjon össze.

117/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége megtárgyalta és egyhan-
gúlag elfogadta a kamarai elektro-
nikus továbbképzés bevezetéséhez 
kapcsolódó előterjesztést, és felkérte 
az oktatási bizottságot annak sza-
bályzatba történő foglalására. Az 
elnökség felhatalmazta az oktatási 
bizottságot, hogy az ún. tesztidő-
szakban egyedi mérlegelés alapján 
döntsön a kreditpontokról.

118/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a XX. Országos Könyv-
vizsgálói Konferencia tapasztalata-
inak értékeléséről, valamint a XXI. 
Országos Könyvvizsgálói Konferen-
cia előkészítéséről szóló előterjesz-
tést elfogadta. Az elnökség 6 igen, 5 
nem szavazattal akként határozott, 
hogy a 2013. évi konferencia Debre-
cenben kerüljön megrendezésre.

119/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a 2013. I. félévi munka-
programot az elhangzott kiegészíté-
sekkel egyhangúlag elfogadta.

120/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége egyhangúan akként hatá-
rozott, hogy a 2012. november 20-i 
elnökségi üléstől kezdődően az el-
fogadott elnökségi határozatok az 
adott elnökségi ülés napjától számí-
tott 3 munkanapon belül az elnöksé-
gi tagok részére 2 munkanapon be-
lüli esetleges észrevételezés céljából 
megküldésre kerülnek. A főtitkári hi-
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vatal az elnökségi ülés napjától szá-
mított 6. munkanapon a véglegesített 
elnökségi határozatokat az elnökségi 
tagok és a kamarai tisztségviselők ré-
szére tájékoztatásul továbbítja.

121/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége 7 igen, 3 nem szavazattal 
akként határozott, hogy a FEE újon-
nan megalakuló Kis- és Közepes mé-
retű könyvvizsgáló társaságok nevű 
fórumába Bor Zoltánt delegálja.

122/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége 9 igen szavazattal, 1 tartózko-
dás mellett 2013. január 1-jétől 4 év idő-
tartamra a kamara egyeztető testülete 
6 tagjának Belényesi Csaba, Cieleszky 
István, Dr. Francsovics István, Nagy 
József, Terhesné Miletin Katalin, Vára-
diné Jassó Mariann kamarai tag könyv-
vizsgálót választotta meg azzal, hogy 
az irányadó szabályzat rendelkezései 
értelmében a testületnek hivatalból tag-
ja egyben elnöke a kamara főtitkára.

123/2012. számú (2012. 11. 20.) 
elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége a kamara és a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara által kö-
zösen alapított gazdasági társasággal 
kapcsolatos tájékoztató alapján egy-
hangúan felhatalmazta az elnököt és 
a főtitkárt hogy Magyar Cégértékelő 
Nonprofit Kft. megszüntetése érde-
kében tegyék meg a szükséges lépé-
seket.

Dr. Lukács János
elnök

I. JANUÁR 25. (PÉNTEK)

1 A küldöttgyűlés tapasztalatainak 
értékelése, a tennivalók megha-

tározása 
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lukács János elnök

2 A kamara 2013. évi szakmai fel-
adatai 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Ladó Judit szakmai al-
elnök

3 Az oktatási bizottság 2013. évi 
feladatai. 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Pál Tibor oktatási alelnök

4 Tájékoztató a 2012. évi kötelező 
szakmai továbbképzések ta-

pasztalatairól
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Pál Tibor oktatási alelnök

5 A kamara 2013. évi nemzetközi 
kapcsolatai 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Eperjesi Ferenc nem-
zetközi alelnök

6 A minőség-ellenőrzési bizottság 
2013. évi feladatai, működési terve 

ELŐTERJESZTŐ: Szabó Zsuzsanna a minő-
ség-ellenőrzési bizottság elnöke

7 A Főtitkári Hivatal 2013. évi fel-
adatai

ELŐTERJESZTŐ: Bősze András főtitkár

8 Beszámoló a 2012-ben hozott el-
nökségi és küldöttgyűlési hatá-

rozatok végrehajtásáról
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lukács János elnök

9 Beszámoló egy területi szerve-
zet munkájáról 

ELŐTERJESZTŐ: Baranyai Magdolna Komá-
rom-Esztergom megyei területi szer-
vezet elnöke

10 A Kamara kötelezettségvállalás 
rendjének szabályozása

ELŐTERJESZTŐ: Bősze András főtitkár

II. MÁRCIUS 1. (PÉNTEK)

1 A közfelügyelet és a kamara 
kapcsolatának kiértékelése

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lukács János elnök

2 A minőség-ellenőrzési bizottság 
jelentése a 2012. évi minőség-el-

lenőrzésekről, a minőség-ellenőrzési 
adatszolgáltatások értékeléséből le-
vonható tanulságokról

ELŐTERJESZTŐ: Szabó Zsuzsanna minőség-
ellenőrzési bizottság elnöke

3 Tájékoztató a fegyelmi bizottság 
munkamódszerének egységesí-

tése, különös tekintettel a kreditpon-
tot nem teljesítés, illetve a minőség-
ellenőrzés során „nem felelt meg” 
fegyelmi eljárási esetekre,
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Borzi Miklós a fegyel-
mi bizottság elnöke

4 A felvételi bizottság eljárási sza-
bályainak és gyakorlatának átte-

kintése, a szükséges szabályzatmó-
dosítások előkészítése
ELŐTERJESZTŐ: Tölgyes András a felvéte-
li bizottság elnöke

5 Tájékoztató az államháztartás 
szervezetei könyvvizsgálatának 

helyzetéről. Az államháztartás szer-
vezeteinél végzett könyvvizsgálatok 
tapasztalatai, különös tekintettel az 
önkormányzatokra
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Printz János a Költség-
vetési tagozat elnöke

6 Előterjesztés a kamarai kötelező 
oktatás lebonyolítására

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Pál Tibor oktatási alelnök

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK
2013. I. FÉLÉVI MUNKAPROGRAMJA
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7 Javaslat a XXI. Országos Könyv-
vizsgálói Konferencia címére, a 

szekciók témáira, a szekciók vezető-
ire, az előadók díjazására, a résztve-
vők költségtérítéseire  
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Pál Tibor oktatási al-
elnök

8 A Főtitkári Hivatal személyi 
állományának terheltségi vi-

szonyai és tevékenységük értéke-
lése
 ELŐTERJESZTŐ: Bősze András főtitkár

9 Előterjesztés a 2013. évi kötele-
ző adatszolgáltatás lebonyolítá-

sának elveiről
ELŐTERJESZTŐ: Bősze András főtitkár

III. ÁPRILIS 12. (PÉNTEK) 
a területi szervezetek elnökeivel kibőví-
tett elnökségi ülés

1 A PSZÁF és a kamara kapcsola-
tának kiértékelése

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lukács János elnök

2 A május 4-i küldöttgyűlés napi-
rendi pontjainak megtárgyalása 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lukács János elnök

3 Az elnök, az alelnökök, a fe-
gyelmi megbízott és a bizott-

sági elnökök beszámolója, jelenté-
se a kamara 2012. évi tevékeny-
ségéről
ELŐTERJESZTŐK: elnök, alelnökök, fe-
gyelmi megbízott és a bizottságok 
elnökei

4 A kamara 2012. évi számviteli 
beszámolója

ELŐTERJESZTŐ: Bősze András főtitkár

5 A Kamara és a területi szerve-
zetek tervével kiegészített, ösz-

szesített 2013. évi üzemgazdasági 
terv
ELŐTERJESZTŐ: Bősze András főtitkár

6 Alapszabály, illetve kamarai sza-
bályzatok módosító javaslatai 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lukács János elnök

7 Tájékoztató az Oktatási Központ 
Kft. 2012. évi gazdálkodásáról és 

a 2013. évi célkitűzéseiről 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lakrovits Elvíra ügy-
vezető

8 Tájékoztató az Alkusz Kft. 2012. 
évi gazdálkodásáról és a 2013. 

évi célkitűzéseiről 
ELŐTERJESZTŐ: Lévai Sándor ügyvezető

9 Beszámoló egy területi szerve-
zet munkájáról 

ELŐTERJESZTŐ: Vada Erika a budapesti te-
rületi szervezet elnöke

KÜLDÖTTGYŰLÉS: MÁJUS 4.

IV. JÚNIUS 21. (PÉNTEK) 
a területi szervezetek elnökeivel kibőví-
tett elnökségi ülés

1 A küldöttgyűlés tapasztalatai-
nak értékelése, a tennivalók 

meghatározása 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lukács János elnök

2 Tájékoztató a kamara 2013. I. 
negyedéves gazdálkodásról 

ELŐTERJESZTŐ: Bősze András főtitkár

3 Bizottsági elnökök beszámo-
lója

ELŐTERJESZTŐK: a bizottságok elnökei

4 Tájékoztató az MKVK első fél-
évi nemzetközi tevékenységéről 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Eperjesi Ferenc nem-
zetközi alelnök

5 Tagozatok vezetőinek beszámo-
lója

ELŐTERJESZTŐK: tagozatok elnökei

6 Tájékoztató az OKKT, az OSZB 
és a Magyar Számviteli Stan-

dard Testület munkájáról
ELŐTERJESZTŐ: az OKKT elnöke

7 A számviteli és a kamarai tör-
vénnyel kapcsolatos módosító 

javaslatok 
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lukács János elnök

8 Az elnökség 2013. II. félévi mun-
kaprogramja

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lukács János elnök

9 Beszámoló egy területi szerve-
zet munkájáról 

ELŐTERJESZTŐ: Ratku Antal Hajdú-Bihar 
megyei területi szervezet elnöke

Megjegyzés
Valamennyi ülésen napirendi pont-
ként szerepelnek a fegyelmi hatá-
rozatok elleni fellebbezések elbírá-
lása, valamint szükség szerint úti 
jelentések, sajtófigyelés és tájékoz-
tató a két elnökségi ülés közötti, 
kamara érdekkörébe tartozó esemé-
nyekről.

Dr. Lukács János s.k.
elnök
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AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓKAT KÉPESÍTŐ 
TESTÜLET (OKKT) KÖZLEMÉNYE

Az OKKT az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően meghirdeti a 2013. évi vizsganaptárt a könyvvizsgálói 
képzésben részt vevők számára. A szóbeli vizsgák – meghirdetett időtartamokon belüli – pontos időpontja később 
kerül meghatározásra. A hatályos szakképzési és vizsgaszabályzat szerint vizsgázó hallgatók a Számvitel és elem-
zés tárgy mindkét részmoduljára bejelentkezhetnek a tárgyra megadott vizsgaidőpontokra.

A hatályos szakképzési és vizsgaszabályzat 94. pontja alapján tájékoztatjuk az okleveles könyvvizsgálói képzési 
programban résztvevőket, hogy az írásbeli vizsgákon számológép használható (kivéve, a bármilyen programo-
zásra és/vagy szöveg tárolására alkalmas számológépek), azonban mobiltelefon csak kikapcsolt állapotban lehet 
(és csak a vizsgázó táskájában). 

Budapest, 2012. november 
Dr. Adorján Csaba
az OKKT elnöke

VIZSGANAPTÁR 2013. ÉV

(AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐK SZÁMÁRA.)

TÁRGY
I. FÉLÉV II. FÉLÉV

VIZSGA VIZSGA VIZSGA VIZSGA 

Jogi ismeretek 
 szóbeli Január 14-18. Április 15-19. November 4-8.

Jelentkezési határidő: December 7. Március 12. Október 1.

Adózási ismeretek
 írásbeli Február 7. Június 4. Október 16.

 szóbeli Február 18-22. Június 17-19. Október 28-31.

Jelentkezési határidő: Január 8. Május 2. Szeptember 16.

Szervezeti és vezetési ismeretek 
 szóbeli Április 22-26. Szeptember 9-13. November 18–22.

Jelentkezési határidő: Március 20. Augusztus 6. Október 15.

Közgazdaságtan és pénzügyek
 írásbeli Január 24. Június 6. Október 3.

 szóbeli Február 4-8. Június 17-21. Október 14-18.

Jelentkezési határidő: December 18. Május 6. Szeptember 3.

Számvitel és elemzés 
 írásbeli Február 21. Június 13. Szeptember 12. November 13.

 szóbeli Március 4-8. Június 24-28. Szeptember 23-27. November 25-28.

Jelentkezési határidő: Január 2 2. Május 13. Augusztus 9. Október 9.

Számvitel-szervezés 
 írásbeli Január 30. Szeptember 17. November 6.

Jelentkezési határidő: December 27. Augusztus 14. Október 3.

Számvitel-szervezés írásbeli számítógépes technika 
segítségével Szeptember 17. November 6.

Jelentkezési határidő: Augusztus 14. Október 3.

Könyvvizsgálat és ellenőrzés
 írásbeli Június 11. November 27.

 szóbeli Június 24-26. December 9-12.

Jelentkezési határidő: Május 9. Október 25.


