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A küldöttgyűlés elfogadta a kamara 2014. 
évi működéséről, valamint az elnökség, 
az elnök, az alelnökök, a fegyelmi meg-
bízott és a kamarai bizottságok 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolókat.

A küldöttgyűlés a könyvvizsgálói je-
lentés és az ellenőrző bizottság vélemé-
nyének ismeretében elfogadta a kamara 
2014. évi tervének teljesüléséről szóló be-
számolót, valamint a 2014. évi – az egyes 
területi szervezetek pénzügyi beszámo-
lóját önállóan is tartalmazó – egyszerű-
sített éves beszámolóját az alábbi főbb 
számokkal:  mérlegfőösszeg: 1  374 588 
E Ft, adózás előtti eredmény: 5 031 E Ft.

Az elnökség a korábbi küldöttgyűlési 
döntésnek eleget téve előterjesztette a te-
rületi szervezetek fix és változó költsé-
gekkel arányos finanszírozási modelljére 
irányuló javaslatot, melyet a küldöttgyű-
lés elfogadott. A kamara működésének 
racionalizálásához igazodó belső sza-
bályzat- módosításokra a későbbiekben, 

a kamarai törvény módosításainak isme-
retében kerül sor.

A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság 
véleményének ismeretében a kamara 
2015. évi összesített – az egyes területi 
szervezetek terveivel kiegészített, azokat 
önállóan is tartalmazó –  üzemgazdasági 
tervét a következő fő számokkal elfogad-
ta: adózás előtti eredmény: 5 030 E Ft, 
mérlegfőösszeg: 1 379 799 E Ft. 

A küldöttgyűlés 2015. május 1-jei ha-
tállyal több pontban módosította a pénz-
mosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzésére és megakadályozására 

szolgáló könyvvizsgálói tevékenység ka-
marai ellenőrzéséről szóló szabályzatot, 
valamint a szabályzat 2. számú mellékle-
tét képező kérdőívet. A Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmo-
sás Elleni Információs Irodájával leegyez-
tetett módosítások eredményeként a ka-
marai szolgáltatók ellenőrzésre történő 
kiválasztása a jövőben fokozottabban 
a kockázatelemzésen alapul, teljességi 
nyilatkozat beszerzése mellett és szúró-
próbaszerűen kiválasztott megbízatá-
sokra kiterjedő helyszíni vizsgálatokkal, 
melyeknek a bejelentési kötelezettség tel-

ÖSSZEFOGLALÓ A KAMARA 2015. ÁPRILIS 11-I 
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL
A 2015. április 11-ére összehívott küldöttgyűlés 1. napirendi pontjának keretében sor került az 50 éves 
könyvvizsgálói oklevéllel rendelkező tagok jubileumi elismerésére, majd a küldöttek megválasztották 
a központi választási bizottság, valamint a hozzá tartozó jelölő- és szavazatszámláló bizottság tagjait.

KAMARAI BESZÁMOLÓ
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ARANYOKLEVÉL-ÁTADÓ 2015
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége 2006-ban úgy határozott, hogy a 
több mint 50 éve könyvvizsgálói igazol-
vánnyal rendelkező aktív kollégák elis-
merésére emlékérmet, valamint aranyok-
levelet adományoz.
A 2007-ben megkezdett hagyományt foly-
tatva idén kilencedik alkalommal került 
sor a díjátadóra. Bár hagyományosan az 
év utolsó küldöttgyűlése az az alkalom, 
melyen elismerjük azon könyvvizsgáló 
kollégáink munkáját, akik 50 éve szerez-

ték meg könyvvizsgálói oklevelüket, ám 
az év végi választásokra tekintettel dr. 
Lukács János, a kamara elnöke az április 
11-i küldöttgyűlés széles nyilvánossága 
előtt adta át az elismerést jelentő érmét és 
a díszoklevelet a megjelent díjazottaknak. 
2015-ben három könyvvizsgáló vehette 
át  a megtisztelő elismerést.

Név Oklevél kelte
Bazsó Sándor 1965. 01. 25.
dr. Szabó Sándor 1965. 06. 04.
dr. Váczi Zoltán 1965. 06. 08.
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TÁJÉKOZTATÓ A KAMARA FELÉ KÖTELEZŐEN 
BENYÚJTANDÓ FEDEZETIGAZOLÁSRÓL
Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt könyvvizsgáló kollégáink figyelmét, hogy a 2015. évi adatszolgálta-
tás alkalmával azon tagjainknak, akiknek a kötelező felelősségbiztosítását NEM az MKVK Alkusz Kft. 
kezeli, kötelezően csatolniuk kell a biztosításukra vonatkozó fedezetigazolásukat. A fedezetigazolás 
csatolása nélkül az adatszolgáltatás nem teljesíthető! A fedezetigazolás kötelező tartalmi elemeire 
vonatkozóan az alábbiakban adunk tájékoztatást.

KAMARAI KÖZLEMÉNY
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, 
a könyvvizsgálói tevékenységről, vala-
mint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (továb-
biakban Kkt.) 11. § g) [könyvvizsgáló 
társaságok esetében 35. § g] értelmében 
a kamarai tagsági viszony létesítésének 
feltétele, hogy az érintett személy (társa-
ság) a kamara alapszabályában megha-
tározott mértékű, Magyarország terüle-
tén végzett jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységre 
vonatkozó könyvvizsgálói felelősségbiz-
tosítással rendelkezzen.

A kamara alapszabályának 55. pontja 
tartalmazza, hogy a természetes sze-
mélynek a jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
megkezdésének időpontjában és a kama-
rai tagi jogviszonyának fennállása alatt 
folyamatosan könyvvizsgálói felelősség-
biztosítással kell rendelkeznie. 

Az alapszabály 151. pontja a biztosítá-
si limit meghatározását küldöttgyűlési 
hatáskörbe utalta, melynek megfelelően 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése a 26/2008. (05. 17.) számú 
határozatával a   jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
ségre vonatkozó felelősségbiztosítás 

kár eseményenkénti és éves kártérítési 
összegének alsó határát 5 000 000 Ft-ban 
állapította meg.

Az alapszabály 149. pontja kiemeli, 
hogy a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenységet nem 
szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló 
– nem ideértve a kizárólag könyvvizsgáló 
cég nevében jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
végző könyvvizsgálót – felelősségbiztosí-
tási szerződésének érvényességét köteles 
könyvvizsgálói igazolványának visszavo-
násáig fenntartani. 

Az alapszabály 188. pontja kiemeli, 
hogy a könyvvizsgáló cég által kötött 
könyvvizsgálói felelősségbiztosítás akkor 
fogadható el, ha a teljes szerződésre, a biz-
tosítási időszakra vonatkozó kártérítési 
határt jelentő biztosítási összeg nem ke-
vesebb, mint a könyvvizsgáló cégnél jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységet nem szüneteltető 
kamarai tag könyvvizsgáló száma szo-
rozva a küldöttgyűlés által megállapított 
legkisebb biztosított kárösszeggel.

A fenti előírásoknak megfelelő fedezetet 
nyújtó felelősségbiztosítás megléte a ka-
marai tagság feltétele. Annak érdekében, 
hogy a kamara az előírt kötelező szakmai 

felelősségbiztosítás meglétét és szabály-
szerűségét ellenőrizni tudja, 2015. évi 
adatszolgáltatása során azon tagjaink-
nak, akiknek biztosítását nem az MKVK 
Alkusz Kft. kezeli, kötelezően csatolniuk 
kell az adatszolgáltatás időpontjában, 
biztosítójuk által kiállított  fedezetigazo-
lást, melynek az alábbi elemeket kötelező-
en tartalmaznia kell: 
– kötvényszám
– biztosított neve
– biztosított címe
– a biztosított tevékenység megnevezése
– kockázatviselés kezdete
– kockázatviselés ideje
– évforduló, ill. lejárat időpontja
– díjfizetés módja
– díjfizetés ütemezése
– díjrendezettség megléte 
– önrészesedés mértéke
– biztosítási összeg: kártérítési limit  
   Ft/kár, Ft/év
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fen-
ti tartalommal kiállított fedezetigazolás 
a biztosítótól elektronikus úton (e-mai-
len) is beszerezhető. 

Segítő együttműködésüket ezúton is 
köszönjük.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala

jesítésének ellenőrzése is a tárgyát képezi. 
A változások következtében az évenkénti 
ellenőrzések számának csökkenése vár-
ható, ugyanakkor a kockázatelemzésen 
alapuló helyszíni vizsgálatok hatóköre 
a korábbiaknál lényegesen szélesebb lesz.

A küldöttgyűlés változatlan összegű 
éves könyvvizsgálói díj ellenében ismé-
telten a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és 
Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaságot, személyében felelős könyv-
vizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes 

könyvvizsgálóként Killik Lászlót válasz-
totta meg a 2015. évi számviteli beszámo-
ló elfogadásáig, de legkésőbb 2016. május 
31-éig a kamara könyvvizsgálójának.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

Tájékoztatás a 2015. március hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka
Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe
Bakos Andrea Veronika 2015.03.17. 007208 Bács-Kiskun Kérelemre
Czinkóczi Csilla 2015.03.17. 007088 Budapest Kérelemre
dr. Kvancz József 2015.03.17. 005802 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kérelemre
Mester Mariann 2015.03.17. 005723 Budapest Kérelemre
Nagy Miklós 2015.03.17. 006760 Pest Kérelemre
Simonné Kiszely Zsuzsanna 2015.03.17. 000208 Nógrád Kérelemre
Velkei Zoltán 2015.03.17. 006686 Budapest Kérelemre
Szüneteltetőből - főfoglalkozásúba
Selényiné Fekete Györgyi 2015.03.17. 003604 Budapest Kérelemre
Megszűnt tagsági viszony
Andrási Imréné 2015.03.16 001518 Baranya Kérelemre
Böszörményi Éva 2015.03.12 004693 Budapest Kérelemre
dr. Palócz Miklósné 2015.03.12 005043 Budapest Kérelemre
Héjja József 2015.02.11 000513 Csongrád Kérelemre
Kovács Gézáné 2015.02.12 000813 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
Kovácsné dr. Kugli Zsuzsanna 2015.02.16 000279 Komárom-Esztergom Kérelemre
Nagy Ildikó 2015.02.07. 002013 Szabolcs-Szatmár-Bereg Elhunyt
Tóth Lászlóné 2015.02.17 001898 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Varga Éva 2015.03.05 007202 Budapest Kérelemre
Visztenvelt Károlyné 2015.03.12 004248 Budapest Kérelemre
Zúgó Andrea 2015.03.06 004283 Pest Kérelemre

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka
Nyilvántartásból törölt társaságok
B-ALT Számviteli Kft. 2015.03.12. 000966 Nógrád Kérelemre
AUDIT-TREUHAND Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2015.03.12. 002274 Pest Kérelemre
MEMORY Ügyviteli és Szolgáltató Bt 2015.03.12. 000221 Budapest Kérelemre

Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete
Nyilvántartásba vett társaságok
Zala-Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Zala 004230 2015.03.17.
ProFS Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest 004229 2015.03.17.
ADÓ-REÁL Pénzügyi és Szolgáltató Kft. Békés 004228 2015.03.17.

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, eltulajdonítot-
ták vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség).”

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
Egri István Iván 003152 IFRS IFRS000175 2015.03.17
Egri-Retezi Katalin 004021 IFRS IFRS000176 2015.03.17
Fehérné Vikárius Éva 003195 IFRS IFRS000171 2015.03.17
Hegedűsné Szűcs Márta 006838 Pénzügyi intézményi E006838 2015.03.17
Ispánovity Mártonné 003472 IFRS IFRS000179 2015.03.17
Jerkovits János 002166 IFRS IFRS000173 2015.03.17
Kendra Ágnes 007024 IFRS IFRS000182 2015.03.17
Krenczné Csányi Rita 005153 IFRS IFRS000184 2015.03.17
Mészáros Balázs 005589 Biztosítási EB005589 2015.03.17
D. Nagy Lajos 006960 Befektetési vállalkozási EBV006960 2015.03.17
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
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19/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi 
bizottság FBH-8/2015. sorszámú hatá-
rozatát helybenhagyta, egyúttal az alap-
szabály 450/A. pontja alapján 30 000 Ft II. 
fokú fegyelmi eljárási költségtérítés meg-
fizetésére kötelezte az eljárás alá vontat.

20/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége a pénzügyi intézményi szektor 
könyvvizsgálatát érintő aktuális kérdése-
ket megvitatta, és felkérte a kamara elnö-
két arra, hogy a kamarának a kérdéskörrel 
kapcsolatos szakmai álláspontját kommu-
nikációs szakértő bevonásával, legkésőbb 
a 2015. április 11-i küldöttgyűlésig sajtótá-
jékoztató keretében közvetítse a sajtó felé.

21/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége megtárgyalta a kamara 2014. 
évi működéséről, valamint az elnökség 
és az elnök 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, a kamara 2014. évi 
nemzetközi tevékenységéről és a közép-
távú terv időarányos teljesítéséről szóló 
beszámolót, illetve a kamara szakmai 
alelnökének, oktatási alelnökének, fe-
gyelmi megbízottjának, ellenőrző bizott-
ságon kívüli bizottságainak 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolókat, és 
azokat a kamara küldöttgyűlése részére 
elfogadásra javasolja.

22/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és 
2015. évi célkitűzéseiről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette.

23/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és 
2015. évi célkitűzéseiről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette.

24/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a kamara 2014. évi üzemgazdasági 
tervének teljesüléséről szóló beszámoló 
jóváhagyása és küldöttgyűlés elé terjesz-
tése mellett – a könyvvizsgálói jelentés is-
meretében – a kamara 2014. évi (az egyes 
területi szervezetek pénzügyi beszámoló-
ját önállóan is tartalmazó) „A számviteli 
törvény szerinti egyéb szervezetek egy-
szerűsített éves beszámolója”-t az alábbi 
főbb számokkal jóváhagyta és azt a kiegé-
szítő melléklet elhangzott módosításaival 
a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfo-
gadásra: mérlegfőösszeg: 1 374 588 E Ft, 
adózás előtti eredmény: 5 031 E Ft. 

25/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége jóváhagyta, hogy a kamara elnöke 
2015. április 11-ére az előterjesztésben 
megjelölt napirendi pontokkal küldött-
gyűlést hívjon össze azzal, hogy az 5. 
napirendi pont (szabályzatmódosítások) 
keretében a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzésére és megaka-
dályozására szolgáló könyvvizsgálói te-
vékenység kamarai ellenőrzéséről szóló 
szabályzat és annak mellékletének módo-
sítása kerül megtárgyalásra. Az elnökség 
a küldöttgyűlés levelező elnökeként Sza-
bó Anna küldöttet – vállalás hiányában, 
illetve elfoglaltság esetén dr. Nagy Lajos 
küldöttet – javasolja megválasztani. 

26/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a 18/2015. (02.26.) számú elnökségi 
határozatot visszavonta, egyúttal felkérte 
a főtitkári hivatalt arra, hogy a 2/2015. 
(01.30.) számú elnökségi határozattal 
jóváhagyott reformbizottsági finanszíro-
zási modellben tapasztalt képlethiba kija-
vításával dolgozza át a kamara 2015. évi 
összesített – a területi szervezetek tervét 
önállóan is tartalmazó – üzemgazdasági 
tervét, melyet kiegészíteni rendelt az aláb-
bi tervezési sarokszámokkal: e-learning 
fejlesztés: 2 000 E Ft, kommunikációs 
szakértő díjazása: 3 000 E Ft, kamarai al-
kalmazotti béremelés: 2,5% és 5 000 E Ft 
adózás előtti eredmény eléréséhez szüksé-
ges mértékű osztalék. Az elnökség az át-
adott pénzeszközökre vonatkozó főtitkári 

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA  
KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI

dr. Patikné Zsiros Andrea 006090 IFRS IFRS000180 2015.03.17
Sándor János 005211 IFRS IFRS000183 2015.03.17
Tölgyes András 005572 Pénzügyi intézményi E005572 2015.03.17
Varró Margit 001908 IFRS IFRS000178 2015.03.17
AJKA Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 002654 Pénzügyi intézményi T002654 2015.03.17
CLUB-AUDIT Számviteli és Pénzügyi Szolgáltató Kft. 001570 IFRS IFRS000172 2015.03.17
CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. 000079 IFRS IFRS000177 2015.03.17
JERKÓ ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló Kft. 000395 IFRS IFRS000174 2015.03.17
VAJGEL Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 001354 IFRS IFRS000181 2015.03.17
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

hivatali tájékoztatásra a 2015. március 
23-ai, a területi szervezetek átdolgozott 
terveinek visszaküldésére a 2015. már-
cius 24-ei időpontot határozta meg. Az 
elnökség az előzőek szerint átdolgozott 
2015. évi kamarai üzemgazdasági tervet 
a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfo-
gadásra.

27/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a főtitkári hivatal tevékenységéről 
szóló beszámolót tudomásul vette.

28/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi 
kötelező kamarai adatszolgáltatás lebo-
nyolításának elveiről szóló előterjesztést.

29/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nökségének döntése értelmében az IFRS 
szakmai minősítő vizsgára felkészítő tan-
folyamért a kötelező szakmai továbbkép-
zés keretében adható kreditpont. A terü-
leti szervezetek a tanfolyami költségeket 
a kamara által fedezett 8 kreditpontnak 
megfelelő – nem központi szervezésű – 
általános továbbképzés finanszírozási 
keretein belül szabadon átvállalhatják; 
ezenfelül a tanfolyam költségei kizárólag 
az adott területi szervezet tárgyévi saját 
bevételeiből finanszírozhatóak.

30/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta az oktatási 
alelnök és az oktatási bizottság beszámo-
lóját a 2014. évi kötelező könyvvizsgálói 
továbbképzés tapasztalatairól, valamint 
a 2015. évre vonatkozó továbbképzési 

koncepcióról. Az elnökség a kötelező első 
napi oktatási anyag kidolgozására beérke-
zett pályázatok közül – 2 400 E Ft + áfa 
díjazás ellenében 1 éves szerződéses idő-
tartam kikötése mellett – az UNIKONTO 
Számvitelkutatási Kft. pályázati anyagát 
fogadta el.

31/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta a „Javaslat 
a XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konfe-
rencia szekcióinak témáira, a szekciók ve-
zetőire, az előadók díjazására és a résztve-
vők költségtérítéseire” című előterjesztést.

32/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta az MKVK 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerve-
zetének munkájáról készült beszámolót.

33/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta az MKVK 
Zala Megyei Szervezetének munkájáról 
készült beszámolót.

34/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta a pénzmosás és a terroriz-
mus finanszírozása megelőzésére és meg-
akadályozására szolgáló könyvvizsgálói 
tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló 
szabályzat, valamint a szabályzat 2. számú 
mellékletét képező kérdőív előterjesztés 
szerinti módosítását, és azt a kamara kül-
döttgyűlése elé terjeszti jóváhagyásra.

35/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége további 1 évre – a 2014. évivel azonos 

díjazás és változatlan feltételek mellett – a 
BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társa-
ságot, személyében felelős könyvvizsgá-
lóként Miszori Ildikót javasolja a kamara 
könyvvizsgálójaként megválasztani.

36/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a kamara központi választási bizott-
sága tagjának Vörös Lászlóné dr.-t, Dr. 
Róth Józsefet, Kovács Brigittát, Wágner 
Vilmost és dr. Szemes Ferencet, a hoz-
zá tartozó jelölőbizottság tagjának Frint 
Gábornét, Elekes Máriát, Bíró Jánosnét 
és Puskás Istvánt, a szavazatszámláló 
bizottság tagjának Bakó Anikót, Lehotai 
Sándornét, Dánfi Dezsőt, Keller Piroskát, 
Nagy Magdolnát és Gulyásné Sinka Eri-
kát javasolja a küldöttgyűlésnek megvá-
lasztani azzal, hogy a jelöltek névsora az 
érintettek elfogadó nyilatkozatától, illetve 
a helyszíni jelölési eljárás eredményétől 
függően módosulhat.

37/2015. (03.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége felkérte és felhatalmazta az elnököt, 
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által megküldött tájékoztatás alapján 
gondoskodjon a kamarai törvény módo-
sítására vonatkozó kamarai javaslat kidol-
gozásáról, melyről az elnökség a 2015. áp-
rilis 11-én tartandó rendkívüli elnökségi 
ülésen kíván dönteni. A kamarai törvény 
módosítását követően előkészítendő ka-
marai szabályzatmódosítási javaslatokról 
rendkívüli küldöttgyűlés dönt.

Budapest, 2015. március 25.
Dr. Lukács János  elnök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben 

jogi ismeretek, szervezeti és vezetési ismeretek, közgazdaságtan és pénzügyek, 
számvitel magyar szabályozása, számvitel nemzetközi szabályozása és könyvvizsgálat 
és ellenőrzés modulok/részmodulokhoz kapcsolódó vizsgáztatói feladatok ellátására

Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat I) fejeze-
tének 73. pontjára tekintettel pályázatot ír ki az okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgáztatói feladatok ellátására. 

Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve a honlapról (www.mkvk.hu) letölthető adatlapon 
lehet. A pályázati adatlaphoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2015. május 31. napja

A vizsgáztatói feladatok ellátásának feltételei:
– A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szó-
ló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 142. §-ának (2) bekezdése értelmében a vizsgabizottság vizsgáztató 
tagja olyan szakember lehet, aki a vizsga tárgyában megfelelő elméleti tudással és gyakorlati (oktatási és vizsgáztatási) 
tapasztalatokkal rendelkezik. 
– Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat I) fejezetének 73. pontja szerint – figyelemmel a Kkt. 94. 
§-ának (2) bekezdése is – a vizsgabizottság vizsgáztató tagjának csak minősített oktató kérhető fel.
– A vizsgabizottság vizsgáztató tagjává a számvitel és elemzés, valamint a könyvvizsgálat és ellenőrzés modulok vizsgá-
inak esetében csak kamarai tag könyvvizsgáló nevezhető ki.

A vizsgáztatók kinevezése 5 évre szól.

A pályázatokat az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja 
el. Az elfogadott pályázóknak az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgáztatói névjegyzékébe történő felvételéhez a kamara 
elnökségének jóváhagyása szükséges, amely a számviteli szabályozásért felelős miniszter egyetértésével válik hatályossá. 
A kinevezett vizsgáztatók száma tantárgyanként nem haladhatja meg a 20 főt.

A pályázat elbírálásának eredményét a kamara főtitkári hivatala közli a pályázókkal, és a vizsgáztatói névjegyzéket – az 
elnökségi, valamint miniszteri jóváhagyást követően – a kamara honlapján és a kamara lapjában (Könyvvizsgálók Lapja) 
közzéteszi. A vizsgáztatók nyilvántartását a kamara főtitkári hivatala vezeti. 

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: 
a főtitkári hivatal munkatársától, Máté Annától, telefonszám: +36 1 473-4541

Budapest, 2015. április 15.
Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület
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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
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Új Adó 
Jogtár

Ismerje meg,   

próbálja ki 

és éljen vele! 

Hiteles információk szakértő 
forrásból. Fókuszban az Ön igényei.
A Magyar Könyvvizsgáló Kamara 
és a Wolters Kluwer Kft. által 
megkötött együttműködés május 
11-étől új lehetőségeket kínál Önnek. 

Új Adó Jogtár Plusz Demó 
Egy hónapos ingyenes hozzáférés 
a Kamara tagjainak az új Adó Jogtár 
Plusz online adatbázishoz! 
Regisztráció: 
complex.hu/adojogtardemo

Kedvezményes termékvásárlási 
és előfizetési lehetőségek 
Extra kedvezmények kamarai tag 
új előfizetőknek!
Bővebb információ: 
complex.hu/mkvk

Wolters Kluwer Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21–35.
Tel.: (40) 464-565  Fax: (1) 464-5657
www.complex.hu  info@wolterskluwer.hu


