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A területi szervezetünk munkáját 1998. 
október 1. óta változatlan helyen, bérelt 
irodahelyiségekben végzi. Irodánk a város 
központjában, jól megközelíthető helyen 
található. Épületen belül rendelkezésünk-
re áll a kötelező oktatás lebonyolítására 
alkalmas, kedvező áron bérelhető előadó-
terem, így elhelyezkedésünk optimális ke-
retet biztosít működésünkhöz, a tagokkal 
történő személyes kapcsolattartásra min-
den szempontból alkalmas. Változatlanul 
szeretnénk saját tulajdonú ingatlant vásá-
rolni, melyhez keressük a hasonló adott-
ságokkal rendelkező megoldást.

TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA
Az 1. sz. táblázatból látható, hogy taglét-
számunk évről évre csökken, mely össze-
függésbe hozható az értékhatár emelke-
désével, valamint a piac szűkülésével, de 
sajnálatos módon az életkorból vagy be-
tegségből adódó halálesetek számával is. 
Várhatóan a gazdasági és a szakmánkat 
érintő jogszabályi környezet kedvezőtlen 
alakulása miatt a következő években to-
vábbi csökkenés prognosztizálható.

A területi szervezetünknél befektetési 
vállalkozási minősítéssel 1 fő, költség-
vetési minősítéssel 61 fő és 26 társaság, 
pénztári minősítéssel 1 fő és 1 társaság, 
pénzügyi intézményi minősítéssel pedig 
9 fő és 8 társaság rendelkezik. 

A területi szervezeten belül külön szak-
mai tagozat nem működik, de évente több 
alkalommal adunk helyet az azonos terü-
leten működő kollégák szakmai megbe-
széléseinek. Költségvetési tagozatban 13 
fő, adótagozatban 9 fő, pénz- és tőkepiaci 

tagozatban 11 fő, igazságügyi könyvszak-
értői tagozatban 19 fő, könyvelői tagozat-
ban 4 fő, informatikai tagozatban 7 fő 
regisztrált tagunk van. 

HELYI VEZETŐSÉG
A megyei szervezetünk vezetőségében 
személyi változás a 2011. évi választás 
óta nem történt.  A területi szervezetünk 
vezetősége 5 főből áll, tagjai: Agócsné Ke-
resztényi Ágnes elnök, dr. Borzi Miklós 
alelnök, Bakó Anikó, Jankó Zoltán, Kel-
ler Piroska elnökségi tagok. A választási 
taggyűlés a kamara küldöttgyűlésébe 4 fő 
küldöttet delegált: Bakó Anikót, dr. Borzi 
Miklóst, Jankó Zoltánt, valamint a szüne-
teltető tagok képviselőjeként Ábrahám-
né Miklós Erzsébetet. A kamara területi 
szervezetének elnöke automatikusan a 
küldöttgyűlés tagja.

A kamara fegyelmi bizottságának mun-
kájában dr. Borzi Miklós a bizottság elnö-
keként vesz részt. 

KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS
A kötelező oktatás 1. napját a korábbi 
években öt, majd 2012. évtől kezdődően 
négy időpontban és csoportban bonyo-
lítjuk le október és november hónapban. 

A továbbképzésre szóló tájékoztatást, va-
lamint a csoportbeosztást a tagok e-mail-
ben kapják meg azzal, hogy lehetőségük 
van más időpontra (csoportba) történő 
átjelentkezésre. A feldolgozott értékelőla-
pok alapján megállapítható, hogy a köte-
lező oktatást a tagjaink többsége szüksé-
gesnek és hasznosnak tartja. Az oktatási 
anyaggal kapcsolatos vélemények alapján 
elmondható, hogy évről évre színvonala-
sabbnak ítélik meg. Örömmel fogadták, 
hogy a könyvvizsgálati munkát segítő, 
a gyakorlatban hasznosítható tananyag 
kerül oktatásra, ugyanakkor többen jelez-
ték, hogy nagyobb támogatottságot kelle-
ne biztosítani a kis- és középvállalkozások 
könyvvizsgálatához. Szakmai rendezvé-
nyeinket igyekszünk az aktuális gazdasá-
gi eseményeknek, törvényi változásoknak 
megfelelően alakítani, továbbá a könyv-
vizsgálati munkát segítő témakörökben 
megtartani. A tagokkal történő közvetlen 
kapcsolattartás során figyelembe vesszük 
azokat az igényeket, melyek a könyvvizs-
gáló kollégák részéről esetlegesen felme-
rülnek egy-egy témakört vagy előadót il- 
letően. Továbbra is szem előtt tartjuk azt, 
hogy tagjaink ingyenes előadás keretében, 
helyben teljesíteni tudják a továbbképzési 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI 
KAMARA CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZETÉNEK 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Csongrád megyei szervezet tevékenységéről 2011. január 28-án számolt be utoljára a kamara elnök-
ségi ülésén, így jelen beszámoló (mely az elnökség 2014. szeptember 5-i ülésére készült) – rövid vissza-
tekintés után – ezen időponttól ismerteti a területi szervezet munkáját. 

KAMARAI BESZÁMOLÓ

1. táblázat

Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. 2012. 12. 31. 2013. 12. 31. 2014. 08. 15.

- Aktív tagok (fő) 130 125 119 113 109

- Szüneteltető tagok (fő) 76 75 74 72 71

Tagok összesen (fő) 206 200 193 185 180

Társaságok (db) 65 62 60 60 61

Egyéni vállalkozók száma 65 60 57 54

2



A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

kötelezettségüket. A szakmai rendezvé-
nyeink száma, kreditpont–értéke – a be-
számolási időszakban is – megfelelő kere-
tet biztosított tagjaink részére a kötelező 
oktatás teljesítéséhez.

Mivel a Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra – így a területi szervezet sem – nem 
jogosult felnőttképzési akkreditációs te-
vékenység végzésére, a Számviteli Szak-
emberek Egyesületével és az Educon Ok-
tató Kft.-vel közösen szervezett előadások 
keretében kedvezményes részvételi díj el-
lenében szerezhettek adótanácsadói, adó-
szakértői, okleveles adószakértői regiszt-
rációval rendelkező könyvvizsgálóink 
adókrediteket.  Területi szervezetünknek 
évek óta eredményes munkakapcsolata 
van a Magyar Számviteli Szakemberek 
Egyesületével, továbbá irodánk egy épü-
letben van az MKVK Oktatási Központ 
Kft. Csongrád Megyei Igazgatóságával. 
Kapcsolatunk évek óta a kölcsönös segít-
ségnyújtáson alapul. 

KÜLSŐ INTÉZMÉNYEK ÁLTAL 
SZERVEZETT ELŐADÁSOK
A szakmai és továbbképzési szabályzat-
ban rögzítettek értelmében a kamara által 
elfogadott társaság, intézmény által szer-
vezett továbbképzések engedélyezése, 
kreditpontértékének meghatározása az 
illetékes területi szervezet elnökségének 
hatásköre. Területi szervezetünk folyama-
tosan eleget tesz ennek a feladatnak, kap-
csolatunk e szervezetekkel rendszeresnek 
és zökkenőmentesnek mondható. 

Tagoknak rendszeresen és eseti jelleg-
gel nyújtott szolgáltatások bemutatása, 
a tagok visszajelzéseinek összegzése.

A szakmai rendezvények mellett 
– a többéves gyakorlatnak megfelelően – 
havonta egy-két alkalommal szervezünk 

adókonzultációt a NAV munkatársának 
közreműködésével. Ezek a konzultációk 
jó alkalmat nyújtanak a kollégáknak arra 
is, hogy szakmai kérdésekben tapasztala-
tokat cseréljenek. Több tagunk rendszeres 
látogatója a konzultációknak, hasznosnak 
értékelik, jellege könyvvizsgálói klubnak 
is mondható. A felvetődő problémákból 
érződik, hogy a könyvvizsgálói piac szű-
külésével egyre több kollégánk kénytelen 
könyvviteli szolgáltatásait bővíteni, s „szi-
goruk” felismerhető az átlag mérlegképes 
könyvelőhöz mérten, mely esetenként 
konfliktusokat idéz elő. A tagokkal tör-
ténő személyes kapcsolattartás színtere 
a területi szervezet irodája. Különböző 
kérdésekben itt keresik fel a megyei elnö-
köt vagy az elnökségünk valamely tagját, 
akik a legjobb tudásuk szerint igyekeznek 
segítséget nyújtani akár szakmai, etikai 
vagy emberi kérdésekben.

Irodánk rendszeresen figyelemmel kí-
séri a kamara honlapján megjelenő szak-
mai, tájékoztató jellegű információkat, 
esedékes feladatokat, melyre elektronikus 
levélben hívja fel a könyvvizsgálók figyel-
mét. Igény esetén tájékoztatást adunk a 
kreditpontokról, a kredithiánnyal rendel-
kező tagoknak külön értesítést küldünk, 
továbbá tájékoztatjuk arról, hogy hol, 
mikor és milyen feltételekkel van lehető-
ségük a hiányzó kreditek megszerzésére. 
Rendszeresen ellenőrizzük a tartozók lis-
táját, a rendezetlen számlával rendelkező 
tagokat értesítjük. 

A kötelező adatszolgáltatáshoz ügyfél-
kapus azonosítóval nem rendelkező, il-
letve az elektronikus adatszolgáltatásban 
bizonytalan könyvvizsgálók hívásait, sze-
mélyes megkereséseit irodánk dolgozója 
készséggel fogadja, megadja azokat az in-
formációkat, segítséget, melyek a tovább-

haladáshoz szükségesek. Több esetben 
személyesen keresik fel az irodánkat, ahol 
kitöltésre kerülnek az adatlapok. Területi 
szervezetünk minden év szeptemberében 
előadás keretében nyújt segítséget a minő-
ség-ellenőrzésre kijelölt kollégák felkészü-
léséhez. Ezeket a konzultációkat nagyon 
hasznosnak tartják tagjaink. Azoknak a 
könyvvizsgálóknak, akik erre igényt tar-
tanak, irodánk biztosítja tárgyalóját az 
ellenőrzések lefolytatásához.

GAZDÁLKODÁST ÉRINTŐ 
 ADATOK 
Megyei szervezetünk mindenkor az elnök-
ség javaslata alapján kidolgozott, a tag-
gyűlésünk által elfogadott költségvetés 
keretein belül gazdálkodott. Bevételün-
ket elsősorban a tagdíjak, és a társaságok 
hozzájárulásából átvett összeg biztosítja.  
Megítélésünk szerint költségtakarékos 
gazdálkodással a központi finanszírozás, 
kiegészítve a helyi bevételekkel biztonsá-
gos anyagi hátteret nyújt a feladataink el-
látásához annak ellenére is, hogy tagjaink 
a szakmai rendezvényekért nem fizettek 
részvételi díjat, külső résztvevőktől szár-
mazó bevétel pedig nem volt, mivel nem 
akarjuk az Oktatási Kft. piacát rontani. 
Területi szervezetünknél az elnökség tag-
jai a kezdetek óta nem részesülnek tisz-
teletdíjban az alelnök kivételével, akinek 
jelképes összeggel honoráljuk a munkáját.  
Az elnökségi tagok és küldöttek munká-
jának elismeréseként az évente megren-
dezésre kerülő Országos Könyvvizsgálói 
Konferencia részvételi díját átvállaljuk. 
Ezt évente általában 2-3 fő vezetőségi ta-
gunk veszi csak igénybe.

Agócsné Keresztényi Ágnes az MKVK  
Csongrád Megyei Szervezetének elnöke

KAMARAI BESZÁMOLÓ
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Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete
Nyilvántartásba vett társaságok
A & W Compliance Kft. 004224 Budapest 2015.01.13.

FIGYELEM!   Amennyiben a kamara nyilvántartásából bármilyen okból (kérelemre, hivatalból, elhalálozás) törölt kamarai tagok tagsági igazolványa 
nem kerül vissza a főtitkári hivatalba, vagy névváltozás, elvesztés stb. miatt készül új igazolvány kamarai tag részére, külön nem kerül megjelentetésre az 
érvénytelenítés ténye, mert a kamara alapszabályának 92. pontja egyértelműen rögzíti azt.
ALAPSZABÁLY 92. „Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a kamarai tagok nyilvántartásából, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, 
elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség).”

Tájékoztatás a 2015. január hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe

Bartókné Radnai Margit 2015. 01. 13. 000006 Heves Kérelemre
Csanádi Ibolya 2015. 01. 13. 007209 Veszprém Kérelemre
Hajnal-Nagy Gábor 2015. 01. 13. 006083 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
Marczinkó Zoltánné 2015. 01. 13. 001261 Pest Kérelemre
Papp Bertalan 2015. 01. 13. 006925 Budapest Kérelemre
Sebestyén Gergely 2015. 01. 13. 000417 Fejér Kérelemre
Dr. Verner Györgyi 2015. 01. 13. 004230 Budapest Kérelemre
Szüneteltetőből  főfoglalkozásúba
Gulyásné Túróczi Margit 2015. 01. 13. 005201 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
Marton Zsoltné 2015. 01. 13. 005328 Budapest Kérelemre
Megszűnt tagsági viszony

Borka György 2014. 12. 18. 004317 Győr-Moson-Sopron Kérelemre

Csiky Péterné 2014. 12. 31. 000977 Zala Kérelemre
Csúcs Mária 2015. 01. 01. 000487 Csongrád Kérelemre
Dukát Zoltán 2015. 12. 15. 005970 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Gyerák András 2015. 01. 01. 000997 Zala Kérelemre
Gyulai Sándorné 2014. 12. 31. 001568 Baranya Kérelemre
Hegyháti Mihály 2015. 01. 08. 001178 Pest Kérelemre
Horváth Erzsébet 2014. 12. 31. 001003 Zala Kérelemre
Horváthné Menyhárt Erika 2015. 01. 05. 001191 Budapest Kérelemre
Jávori Nándor 2015. 01. 13. 000907 Tolna Hivatalból
Kiss Jenőné 2014. 12. 19. 004628 Bács-Kiskun Kérelemre
Kudomrák Lászlóné 2014. 12. 31. 001461 Somogy Kérelemre
Malyik József 2014. 12. 31. 001806 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Markó Mária 2014. 12. 31. 002256 Bács-Kiskun Kérelemre
Nagyné dr. Kertész Erzsébet 2014. 12. 31. 003779 Budapest Kérelemre
Pál Istvánné 2014. 12. 15. 001836 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Dr. Roóz József 2015. 01. 13. 004152 Budapest Hivatalból
Sebők Lászlóné 2015. 01. 01. 000088 Heves Kérelemre
Somogyi Margit 2015. 01. 05. 005689 Veszprém Kérelemre
Soós Józsefné dr. Czoller Margit 2014. 12. 15. 001867 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Szeghőné Gábor Valéria 2014. 12. 31. 001874 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Tóth Lajos 2014. 12. 31. 001656 Baranya Kérelemre
Tóth Sándorné 2014. 12. 30. 005322 Budapest Kérelemre
Török Zsuzsanna 2014. 12. 15. 005069 Csongrád Kérelemre
Dr. Vitéz Miklós 2014. 12. 31. 004249 Budapest Kérelemre
Udvardy Erzsébet 2015. 01. 13. 004169 Budapest Hivatalból
Zolnay-Laczkó Katalin 2015. 01. 06. 004279 Budapest Kérelemre

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka
Nyilvántartásból törölt társaságok
ADAT-KONT Könyvelő, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2014. 12. 17. 000861 Veszprém Kérelemre

GÉ-ER Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 2014. 12. 31. 000677
Jász-Nagykun-

Szolnok
Kérelemre

HAUD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2015. 01. 13. 000155 Budapest Hivatalból
SEBESTYÉN Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2014. 12. 31. 000499 Fejér Kérelemre
SUB ROSA DICTUM Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2015. 01. 06. 000302 Budapest Kérelemre
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TÁJÉKOZTATÁS AZ 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 tag és könyvvizsgáló cég kérelmének helyt adott, és részükre minősítést adott.

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

Dr. Csáki Bertalan 003083 IFRS IFRS000159 2015. 01. 13.

Darancó Károly 000146 IFRS IFRS000162 2015. 01. 13.

Horányiné Vatamány Katalin 001186 IFRS IFRS000164 2015. 01. 13.

Machlikné Farkas Edit 002829 IFRS IFRS000158 2015. 01. 13.

Námor Anna 000099 IFRS IFRS000157 2015. 01. 13.

Pádár Péter 007251 IFRS IFRS000163 2015. 01. 13.

Smider Tünde 000089 IFRS IFRS000155 2015. 01. 13.

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Kft. 001109 IFRS IFRS000160 2015. 01. 13.

EUROCLIENS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 004198 Pénztári TPT004198 2015. 01. 13.

HK Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 002125 IFRS IFRS000161 2015. 01. 13.

IB Grant Thornton Audit Kft. 000168 IFRS IFRS000156 2015. 01. 13.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága – figyelemmel a 2007. évi LXXV. törvény 51. §-ában, valamint a minősítési szabályzat IV. 
fejezetében foglaltakra – az alábbi könyvvizsgáló cégek minősítését a Kkt. 52. (1) b) pontjára hivatkozással visszavonja.

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

Brunner Márta 004609 Pénztári EPT004609 2015. 01. 13.
Brunner Márta 004609 Pénzügyi intézményi E-004609/95 2015. 01. 13
Brunner Márta 004609 Költségvetési KM000154 2015. 01. 13
Csurka Szabolcs 001545 Pénztári EPT001545 2015. 01. 13
Fülöp József 002146 Költségvetési KM002089 2015. 01. 13
Márton Barnabásné 000180 Költségvetési KM001033 2015. 01. 13.
RULES Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 000290 Pénztári TPT000290 2015. 01. 13.

2015. január 9-én 2 fő tett esküt a kamara elnöke előtt
Tagszám Név Helyi Szervezet Cím
007287 Hattné Klement Andrea Győr-Moson-Sopron 9200 Mosonmagyaróvár, Inda u. 4.
007286 Pataki Zsuzsanna Budapest 1037 Budapest, Bóbita u. 6.

A FELVÉTELI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA AZ EGYÉNI 
VÁLLALKOZÓK HIVATALBÓL TÖRTÉNT MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága – figyelemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, 
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 41. §-ában, valamint a felvételi szabályzat 
IV/2. pontjában foglaltakra – megállapította, hogy EGYEZERÖTVENHAT egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég engedélye a Kkt. 41. § 
(1) bekezdésének c) pontja alapján, 2014. december 31. napjával megszűnt.

INDOKOLÁS: Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jei hatállyal – egyéb változtatások mellett – akként módosította 
a Kkt. 2. § 14. pontját és 34. §-át, hogy kivette a könyvvizsgáló cégek kategóriájából az egyéni vállalkozókat.

A Kkt. újonnan beépítésre került 208/E. §-a a következők szerint rendelkezik: „A 2013. december 31-én könyvvizsgáló cégként bejegyzett egyé-
ni vállalkozó az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított 2. § 14. pontjának, valamint a 34. § (1) bekezdésének 2014. december 
31-ig köteles megfelelni. A kamara 2014. december 31-ei hatállyal hivatalból törli a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából az egyéni 
vállalkozókat. A kamara egyéni vállalkozóknak a könyvvizsgálói cégek nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárása díjmentes.”

A felvételi bizottság az előzőekben részletezett jogszabályi előírásokra figyelemmel az egyéni vállalkozó ügyfél mint könyvvizsgáló cég 
engedélye megszűnésének megállapítása tekintetében a 2015. január 13-i határozataiban rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT 
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI (2015. 01. 30.)
1/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége elvetette a szüneteltető tagsági jogál-
lású kamarai tagok tagdíjemelésének visz-
szavonására irányuló szóbeli indítványt. 

2/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és a vita során elhang-
zott módosításokkal (a területi szervezeti 
elnökök tiszteletdíjának 80 E Ft-ra történő 
módosítása, illetve annak rögzítése, hogy 
a területi szervezetek kiegészítési lehető-
ségként évente a korábbi megtakarításaik 
5%-át felhasználhatják) jóváhagyta a re-
formbizottságnak a területi szervezetek fix 
és változó költségekkel arányos finanszíro-
zási modelljére irányuló javaslatát, melyet 
a küldöttgyűlés elé terjeszt elfogadásra. 

3/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a kamara 2014. évi gazdálkodásának 
előzetes eredményéről szóló beszámolót 
tudomásul vette. 

4/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége akként határozott, hogy a területi 
szervezetek az elnökség 2/2015. (01. 30.) 
számú határozatában foglaltak figyelem-
bevételével dolgozzák ki a 2015. évi pénz-
ügyi tervüket, melynek beküldési határide-
je 2015. február 20.

5/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége jóváhagyta a 2015. évi kamarai vá-
lasztások előkészítésére és ütemezésére 
vonatkozó előterjesztést.

6/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége az IFRS-képzés finanszírozási kér-

dései kapcsán a döntéshozatalt a soron 
következő ülésére halasztotta. 

7/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége a Magyar Nemzeti Bank által 
megküldött szabályozási javaslatokra elő-
készített kamarai válaszlevél tartalmával 
egyetértett.

8/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a nemzetközi alelnöknek a kamara 
2015. évre tervezett nemzetközi kapcsola-
taira vonatkozó előterjesztését elfogadta.

9/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a szakmai alelnöknek a kamara 2015. 
évi szakmai feladataira vonatkozó előter-
jesztését elfogadta. 

10/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége az oktatási bizottság 2015. évre ter-
vezett feladataira vonatkozó előterjesztést 
elfogadta. 

11/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a minőség-ellenőrzési bizottság 2015. 
évre tervezett feladataira és működési ter-
vére vonatkozó előterjesztést elfogadta. 

12/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta a minő- megtárgyalta és elfogadta a minő-
ség-ellenőrzési módszertani kézikönyv 
1. számú mellékletét képező minőség-el-
lenőrzési eljárási szabályzat előterjesztés 
szerinti módosítását. Az elnökség meg-
tárgyalta és elfogadta a minőség-ellenőr-
zési módszertani kézikönyv 5/a/2. számú 
(„helyszíni ellenőrzés kérdőíve [MER] az 

asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyv-
vizsgálók ellenőrzéséhez”), 5/a/4. számú 
(„helyszíni ellenőrzés kérdőíve [MER] 
az asszisztenssel dolgozó egyéni könyv-
vizsgálók ellenőrzéséhez”) 5/a/6. számú 
(„helyszíni ellenőrzés kérdőíve [MER] a 
2-5 fős kis könyvvizsgáló társaságok el-
lenőrzéséhez”) és 5/b. számú („helyszíni 
ellenőrzés kérdőíve [MER] a legalább 6 
fős, vagy hálózatban működő társasá-
gok ellenőrzéséhez”) mellékletét, melyek 
2016. szeptember 1. napjával lépnek ha-
tályba azzal, hogy a kérdőíveket az előző 
időpontot követően elrendelt kamarai 
minőség-ellenőrzések során kell alkal-
mazni. Az elnökség az „Ajánlás az egyé-
ni, asszisztensek nélkül dolgozó könyv-
vizsgálók minőség-ellenőrzési feladataira 
vonatkozó szabályzat összeállításához”, 
az „Ajánlás a kockázat megosztás nélkül, 
asszisztenciával dolgozó könyvvizsgálók 
minőség-ellenőrzési terveire és eljárásai-
ra vonatkozó szabályzat összeállításához”, 
a „Segédlet az egyes megbízások értéke-
léséhez – IFRS konszolidált beszámoló”, 
valamint a „Kérdőív a legalább 6 fős, vagy 
hálózatban működő társaságok ellenőrzé-
séhez” szakanyagok elkészítése tárgyában 
Munkácsi Márta, illetve Mádi-Szabó Zol-
tán minőség-ellenőrzési bizottsági taggal 
kötendő – 2014. évben teljesült, ezért 
2014. évet terhelő – megbízási szerződése-
ket az előterjesztésben feltüntetett díjazás 
ellenében jóváhagyta.

13/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a főtitkári hivatal tevékenységéről 
szóló beszámolót és a 2015. évre tervezett 
feladatait tudomásul vette.

14/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és elfogadta a 2014. évben 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

PÁ LYÁ Z ATI FELHÍ VÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói 

képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 
87. § (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogo-

sított természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet. 
Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve a honlapról letölthető adatlapon lehet.

http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/palyazat/kamarai/palyazat_minositettoktato

A MINŐSÍTETT OKTATÓI JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI
•  Az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat
•  A megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási intézményben és/vagy okleveles 
könyvvizsgálói és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői képzésben végzett rendszeres oktatói tevékenység. 
•  A könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói képesítés, valamint a kérelem be-
adása évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra jogosító kamarai tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 
5 évben szerzett legalább 3 éves, a könyvvizsgálat és ellenőrzés témakörben szerzett oktatói gyakorlat. (Az e pontban foglalt feltételnek való 
megfelelés alól egyedi mérlegelés alapján az oktatási bizottság felmentést adhat.)

A PÁLYÁZÓNAK A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNIE KELL
•  Pályázati adatlapot.  •  Rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani.  •  Maximum 1 
oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot.  •  Könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyv-
vizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni.  •  Igazgatási 
szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25 000 Ft.
A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra (modulokra) 5 évre adhatja meg. Minősített oktatói engedéllyel rendelkező 
oktató legfeljebb három szakképző helynek lehet rendszeres oktatója.

A pályázatok beérkezési határideje: 2015. április 30.

A pályázat elbírálásának eredményét az oktatási bizottság a főtitkári hivatal útján közli a pályázókkal, és egyidejűleg a minősített oktatók 
listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi. A minősített oktatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti. 

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 473-45-41.

MKVK oktatási bizottság

hozott küldöttgyűlési és elnökségi határo-
zatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

15/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és jóváhagyta a kama-
ra okleveles könyvvizsgálói szakképzési 
és vizsgaszabályzatának előterjesztés 
szerinti módosítását, melynek hatályba-

lépéséhez a nemzetgazdasági miniszter 
egyetértése szükséges. 

16/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és tudomásul vette az 
oktatási bizottság tájékoztatóját a speciális 
továbbképzési kötelezettségekhez kapcso-
lódó kreditpontok pótlólagos teljesítéséről.

17/2015. (01. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége jóváhagyta a Magyar Államkincstár-
ral kötendő együttműködési megállapodás 
tervezetét.

Budapest, 2015. február 5.
Dr. Lukács János s. k., elnök
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS-ÉLETMŰDÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése a 19/2004. (12. 04.) Kgy. számú határozatával 
Dr. Bartók Nagy András-életműdíjat alapított – továbbiakban: életműdíj.

Az életműdíj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi 
területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, és ezzel a kamara, 

illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. A díj posztumusz is odaítélhető.
Az életműdíjban részesülő személyre az MKVK tagjai tehetnek javaslatot.

Felkérjük az MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező javaslatnak megfelelő formai és tartalmi követelmények figye-
lembevételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit 2015. évben méltónak tartanak az életműdíjra.

A javaslatot kérjük 2015. június 15-i beérkezési határidővel az MKVK Díjazó Testületéhez (MKVK Díjazó Testület  
– 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) címezve, ajánlott küldeményként eljuttatni.
A felhívás és annak melléklete az MKVK honlapjáról – www.mkvk.hu – letölthető.

Kérem a tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy minél többen tegyék meg jelölésüket, emelve ezzel az életműdíj méltóságát. 
Beérkezett ajánlatok hiányában a díjazó testület tagjai önállóan is állíthatnak jelölteket a díj odaítélése érdekében. 

Budapest, 2015. február 11., a díjazó testület nevében
 Dr. Eperjesi Ferenc elnök

Ez a szakkönyv elsősorban a könyv-
vizsgálójelöltek felkészülését szolgálja 
az utolsó – oklevelük megszerzéséhez 
szükséges írásbeli és szóbeli – vizsgá-
jukra, illetve hasznos segítséget nyújthat 
a kamarai taggá válás feltételéül sza-
bott szakdolgozatuk megírása során is. 
Ugyanakkor nem hiányozhat egyetlen 
gyakorló könyvvizsgáló könyvespolcáról 
sem, hiszen könyvünk rendszerbe fog-
lalja mesterségünk, szakmánk csínját-
bínját. A könyvvizsgálat az alkalmazott 
közgazdaságtudomány egyik ága, amely 
helyes értékítéletet, kételkedő gondol-
kodásmódot és specifikus szaktudást 
igényel. A könyvvizsgálók olyan kompe-

tens egyének, akik munkájuk során fel-
használják gyakorlati tapasztalataikat, 
tisztességet, tárgyilagosságot és szak-
mai szkepticizmust gyakorolnak annak 

érdekében, hogy megfelelő, a megbízás 
tényei és körülményei által alátámasztott 
véleményt fogalmazzanak meg. A könyv-
vizsgálat célja, hogy a piac valameny-
nyi szereplőjét biztosítsa a gazdálkodó 
szervezet által közzétett információk 
megbízhatóságáról, relevanciájáról, nap-
rakészségéről, erősítse az érintettek hi-
tét és bizalmát a pénzügyi kimutatások, 
a számviteli beszámolók jóságában, hite-
lesítse a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről közzétett adatok valódisá-
gát. A minőségi könyvvizsgálat javítja 
a pénzügyi kimutatások integritását és 
hatékonyságát, és ezzel hozzájárul a pia-
cok rendezett működéséhez.
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