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A konferencia fókuszában idén a könyv-
vizsgálat jövőjének kérdése állt. Dr. 
Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara elnöke nyitó beszédében elis-
merte: a könyvvizsgálói szakma nem egy 
hálás és könnyű feladat, mivel az elmúlt 
évtizedben állandóan igazolnunk, bizo-
nyítanunk kellett azt, hogy szakmailag 
értékes, szükséges és indokolt a könyv-
vizsgáló munkája. Mint mondta, egyre 
több könyvvizsgáló érzi az értékhatár 
emelés, a brókerbotrányok negatív követ-
kezményeit, a bizalom- és a piacvesztést. 
A kamarai törvény szigorítása miatt ösz-
szesen 741 kamarai tagunk veszíti el 2017. 
december 31-ével a pénzügyi, befektetési 
vállalkozási, pénztári és biztosítási minő-
sítését, amit egy vizsga letételével szerez-
het meg újra. Érdekes adatként emelte ki, 
hogy a nyár folyamán 80 fölötti kérelem 
érkezett ezen minősítések gyakorlattal 
igazolt megszerzésére.

Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium adózásért és számvitelért 
felelős helyettes államtitkára előadásá-
ban a gazdaságpolitika és könyvvizs-
gálat kapcsolatáról beszélt. Első helyen 
emelte ki, hogy a kormány nem tervez 
érdemi változást a gazdaságpolitikában, 
ami azt jelenti, hogy azok a célok, melyek 
2010-ben már megfogalmazásra kerül-
tek, változatlanul fennállnak - csak azon 
eszközök frissülnek, amikkel ezen célokat 
a kormány elérni próbál. Előadásában be-
mutatta az adórendszer vívmányait és az 
elért eredményeket, valamint újdonság-
ként jelentette be, hogy az adózást, illet-
ve magát az adórendszert is a gazdasági 
növekedés szolgálatába szeretné állítani 
a kormány. Rámutatott, hogy minél ver-

senyképesebb egy adóhatóság illetve egy 
adórendszer, annál versenyképesebben 
tudja serkenteni a gazdaság növekedését. 
Ez a gyakorlatban egy szolgáltató és ügy-
félbarát adóhatóság megteremtését fogja 
jelenteni, melynek érdekében már több 
munkacsoport vizsgálja azt, hogy hogyan 
lehet a NAV-ot és Art-t megújítani. Terv 
szerint januártól már egy teljesen újfajta 
adóhatóság lépne működésbe, mellyel 
alapesetben az adózóknak nem is kellene 
kapcsolatba lépniük egészen addig, míg 
„nincs valami baj”. Az Art. egyik legna-
gyobb változásaként a „jó” és „rossz” 
adózók megkülönböztetését hozta fel 
példaként. 

A könyvvizsgálatra rátérve a helyettes 
államtitkár elmondta, hogy a könyvvizs-
gálók vonatkozásában egy nagyon szigo-
rú elmozdulás történt: a pénzügyi köz-
vetítőrendszer fejlesztéséről szóló 2015. 

évi LXXXV. törvény több helyen érinti a 
könyvvizsgálatot - legkoncentráltabban 
az 56-78. §-okban, melyek a kamarai tör-
vényt változtatták meg. A fenti törvény 
kapcsán jelentős szigorítások jelentek 
meg – évközi hatálybalépéssel – a rend-
szerben. A közfelügyelet új funkciókkal 
került kibővítésre, mivel a kormány úgy 
ítélte meg, hogy az a munka, mely a mi-
nisztériumban folyik, valóban garanciát 
jelenthet arra, hogy a jövőben még inkább 
elkerülhetőek lehetnek az ehhez hasonló 
botrányok. Az egyik, mindenki számára 
markáns változásokat hozó újításként 
kibővült a közérdeklődésre számot tartó 
gazdálkodók köre. Míg a korábbiakban a 
tőzsdei kibocsátók, legnagyobb bankok, 
biztosítók és befektetési vállalkozások 
tartoztak ide (ez utóbbiak száma a magas 
limit miatt nulla db volt), az új törvénnyel 
a tőzsdei kibocsátókon túlmenően már 

JELEN ÉS JÖVŐ – A SZAKMA KÉRDÉSEI
2015. szeptember 3-4. között huszonharmadik alkalommal rendezte meg a kamara az 
Országos Könyvvizsgálói Konferenciát „Jelen és jövő - a szakma kérdései” címmel, mely-
nek idén is Visegrád adott otthont. A visszajelzések alapján a rendezvényen megjelent több, 
mint 300 könyvvizsgáló kifejezetten hasznos, magas színvonalú előadásokat hallgathatott 
meg – immáron hagyományosnak mondható – 4 szekcióban.
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értékhatár nélkül, gyakorlatilag az összes 
hitelintézet, az összes biztosító, az összes 
befektetési vállalkozás ilyennek minősül 
majd – függetlenül ezek méretétől. Egy 
minisztériumi felmérés szerint kb. 3,5-
szer annyi közérdeklődésre számot tartó 
cég lesz Magyarországon, illetve kb. két-
szer annyi könyvvizsgáló tartozik majd 
a közfelügyelet hatálya alá, mint eddig. 

A másik nagy változás a minősítésekhez 
kapcsolódik. Komoly egyeztetés indult 
a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzet-
gazdasági Tárca között a kormány koor-
dinációjával, ahol a cél közös volt: meg-
erősíteni a szabályrendszert, ami alapján 
valaki el tud jutni egy minősítést igénylő 
intézményhez könyvvizsgálni. Ennek 
eredményeként a jövőben a közfelügyelet 
adja ki a minősítéseket a könyvvizsgálók 
számára. A másik, talán legérzékenyebb 
módosítás a törvényben az, hogy a jövő-
ben, ha és amennyiben bebizonyítható 
egy adott könyvvizsgálóról, hogy nem 
jól látta el a feladatát, azonnali hatállyal 
felfüggeszthető lesz a minősítése, így az 
adott megbízást a felfüggesztés ideje alatt 
a könyvvizsgáló nem folytathatja. 

A legnépszerűtlenebb előírás a pénz-
ügyi szektorok könyvvizsgálatához szük-
séges minősítések megszerzését vizsgá-
hoz köti, aminek a lebonyolítása a kamara 
feladata, a szabályait pedig a közfelügye-
lettel együtt kell kidolgoznia. Azok, akik-
nek jelenleg is van ilyen minősítése, nem 
veszítik el ezen minősítésüket, és vizsgát 
sem kell most tenniük, de 2017 végéig ne-
kik is le kell vizsgázniuk. 

A tőzsdei kibocsátók specialitásai más, 
pénzügyi intézmények könyvvizsgálóitól 
eltérő tudást feltételez, ezért egy új, ki-

bocsátói minősítés is bevezetésre került. 
2018 után csak ezen minősítéssel rendel-
kező könyvvizsgáló láthatja el a kibocsá-
tóknál a könyvvizsgálói tevékenységet. 
Ez nem váltja ki az összes többi minő-
sítést, vagyis egy tőzsdén jegyzett bank 
könyvvizsgálójának nem csak kibocsá-
tói, de pénzügyi intézményi minősítéssel 
is rendelkeznie kell. 

A közfelügyeleti hatóság által, saját eljá-
rásában alkalmazható szankciórendszer 
is szigorodott: pénzbírságot is kiszabhat a 
közfelügyeleti hatóság, melynek összege 
természetes személy könyvvizsgálók ese-
tében 100 E Ft-tól 100 M Ft-ig terjedhet, 
míg könyvvizsgáló cégek esetében a felső 
határ 500 M Ft. 

A magasabb összegű felelősségbiz-
tosításra a korábbi, kamara által ala-
csony összegben (5 M Ft) megállapított 
felelősségbiztosítás miatt volt szükség. 
A törvény a közérdeklődésre számot tartó 
vállalkozások könyvvizsgálóinak felelős-
ségbiztosítását természetes személy ese-
tén minimum 100 M Ft-ra, cégek esetén 
500 M Ft-ra emelte. 

A cégrotáció intézményét a jogalkotó 
úgy alkotta meg, hogy nem csak a ko-
rábbi könyvvizsgáló személyét, hanem 
a könyvvizsgáló céget is rotálni kell a 
közérdeklődésre számot tartók körében. 
A jövőben 5 évig lehet egyhuzamban vala-
ki egy közérdeklődésre számot tartó cég 
könyvvizsgálója, majd 4 éves „kihűlési” 
periódus után ugyanazt a könyvvizsgálót 
újra lehet választani. 

A titoktartási szabályok változásáról 
elmondta, hogy titoktartási kötelezettség 
mellett, de a jövőben a könyvvizsgálók a 
felügyeleti szervvel (MNB) is kötelesek 

együttműködni, amikor az felügyele-
ti tevékenységének körében megkeresi 
a könyvvizsgálókat. 

Pankucsi a standardalkotás kapcsán 
kifejtette, hogy jelenleg a kamara alkotja 
/ határozza meg azon standardokat, me-
lyeket a könyvvizsgálóknak a munkájuk 
során be kell tartaniuk. Piaci vagy más 
igények miatt azonban más, többlet tevé-
kenységet is elvárhatnak egy könyvvizs-
gálótól, így külső felkérésre a kamarának 
egy-egy konkrét témában is szakmai 
standardot kell majd alkotnia a jövőben. 
Mint mondta, meg kell teremteni annak 
lehetőségét, hogy ha van igény arra, hogy 
speciális eljárásokat végezzenek az egyes 
könyvvizsgálók, akkor ezt standardok 
formájában meg lehessen valósítani. 

Pankucsi beszéde végén kitért az új, 
nemrégiben bejelentett egységes ágazati 
közfelügyeletre is. Elmondta, hogy an-
nak a felügyeleti tevékenyégnek, melyet a 
nemzetgazdasági tárca a könyvvizsgálat 
vonatkozásában ellát, van egy fajta piac-
tisztító, kedvező hatása a piaci folyama-
tokra, ezért ezt a felügyeletet a könyvelők, 
adótanácsadók, adószakértők, okleveles 
adószakértők vonatkozásában is szeret-
né ellátni. Ha ez a felügyelet feláll, akkor 
egységes felügyeleti elvek vonatkoznak 
majd a könyvelőkre, adótanácsadókra és 
könyvvizsgálókra. 

A konferencia plenáris ülése a Dr. Bar-
tók Nagy András életműdíj átadásával 
fejeződött be.

A konferenciáról (plenáris és szekció-
ülésekről) részletesen a kamara honlap-
ján, az alábbi linken olvashatnak: 
http://www.mkvk.hu/kamarai/esemenyek/
okk2015/okk_2015_beszamolo
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

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

TAGSÁGÁT SZÜNETELTETŐBŐL FŐFOGLALKOZÁSÚBA

Keresztes Lóránt 2015.07.14. 005818 Hajdú-Bihar Kérelemre
FŐFOGLALKOZÁSÚBÓL TAGSÁGÁT SZÜNETELTETŐBE

Both Mária 2015.07.14. 006565 Pest Kérelemre
dr. Deli Lajosné 2015.07.14. 003124 Budapest Kérelemre
Gulyásné Berta Zsuzsa 2015.07.14. 000504 Csongrád Kérelemre
Gyorsok Enikő 2015.07.14. 006961 Budapest Kérelemre
Jeles Ferencné 2015.07.14. 001447 Somogy Kérelemre
Korondi Jánosné 2015.07.14. 005976 Budapest Kérelemre
Menyhártné Forgó Anikó 2015.07.14. 006366 Budapest Kérelemre
dr. Nagy Lajos 2015.07.14. 001611 Baranya Kérelemre
Nagy Lajos Miklós 2015.07.14. 002690 Hajdú-Bihar Kérelemre
Nagyné Soltész Marianna 2015.07.14. 007062 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kérelemre
Polyák Ilona 2015.07.14. 006492 Komárom-Esztergom Kérelemre
Pócs György 2015.07.14. 005981 Fejér Kérelemre
Schwéger Lászlóné 2015.07.14. 003596 Budapest Kérelemre
Szűcs Imre 2015.07.14. 005954 Budapest Kérelemre
Vojtekné dr. Szemők Edit 2015.07.14. 000445 Fejér Kérelemre

MEGSZŰNT TAGSÁGI VISZONY

Almásyné Burger Márta 2015.06.30. 001676 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Bágyi Anikó 2015.06.09. 005382 Pest Hivatalból
Balla László Péter 2015.06.09. 005738 Hajdú-Bihar Hivatalból
Bata Zsuzsanna 2015.06.30. 002108 Bács-Kiskun Kérelemre
Belecz Zita 2015.07.01. 005357 Veszprém Kérelemre
Benkő Zsuzsanna 2015.06.09. 004978 Budapest Hivatalból
Berta Györgyné 2015.06.09. 000646 Veszprém Hivatalból
Csutora Erzsébet 2015.06.30. 000979 Zala Kérelemre
dr. Benkő János 2015.06.09. 002970 Budapest Hivatalból
dr. Horváth Ferenc 2015.06.30. 002298 Vas Kérelemre
dr. Magyarné Nagy Klára Valéria 2015.06.30. 006989 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
dr. Makó Dezső 2015.07.08. 002673 Hajdú-Bihar Kérelemre
dr. Tóth Ferencné 2015.07.10. 002549 Budapest Kérelemre
dr. Törökné dr. Tóth Juliánna 2015.06.30. 002739 Hajdú-Bihar Kérelemre
Dudás Józsefné 2015.06.22. 001706 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Éva Katalin 2015.06.09. 003173 Budapest Hivatalból
Fekete Jánosné 2015.07.01. 001716 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Gyimesi Katalin Magdolna 2015.07.09. 003948 Budapest Kérelemre
Hudák Margit 2015.06.30. 000519 Csongrád Kérelemre
Károly Andrásné 2015.07.01. 000272 Komárom-Esztergom Kérelemre
Karuczka Józsefné 2015.07.02. 001762 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Kékesi Józsefné Juhász Margit 2015.07.01. 004749 Budapest Kérelemre
Kovács Frigyesné 2015.06.12. 003957 Budapest Kérelemre
Kovács Károly 2015.06.22. 003973 Budapest Kérelemre
Körösi András 2015.06.30. 002817 Békés Kérelemre
Lakatos József 2015.06.30. 005656 Budapest Kérelemre
Légrádiné Nagy Mónika 2015.07.02. 006873 Budapest Kérelemre
Malcz Árpádné 2015.07.10. 003264 Budapest Kérelemre
Marácziné Tuboly Ilona 2015.06.17. 002316 Vas Kérelemre
Mártonné Dobák Ágnes 2015.06.06. 003280 Budapest Elhunyt
Matzkó Jánosné 2015.07.31. 004403 Győr-Moson-Sopron Kérelemre
Mészáros László 2015.06.09. 006172 Budapest Hivatalból
Mészárosné Pécsi Zita 2015.06.26. 006737 Csongrád Kérelemre
Nagy Mátyásné 2015.06.09. 003764 Budapest Hivatalból
Papp Tiborné 2015.06.09. 006983 Baranya Hivatalból
Ráczné Kristyák Ilona 2015.05.15. 000305 Komárom-Esztergom Elhunyt
Rátz Zoltán 2015.06.09. 005670 Budapest Hivatalból
Sipos József 2015.06.09. 001336 Pest Hivatalból
Szuhainé Kovács Borbála 2015.06.30. 001887 Budapest Kérelemre
Vándor Péterné 2015.06.10. 001079 Zala Kérelemre
Végváriné Kardos Zsuzsanna 2015.06.25. 006550 Fejér Kérelemre
Verebes Tiborné 2015.07.01. 006312 Pest Kérelemre
Viczencz Győzőné 2015.06.09. 006876 Budapest Hivatalból
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

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

AUDITAL-6 Könyvvizsgáló, Számv., Pénzügyi és Adótanácsadó Kft 2015.06.30. 000536 Hajdú-Bihar Kérelemre
KONTROLLDUÓ Könyvvizsgáló és Könyvelő Bt. 2015.06.30. 002239 Budapest Kérelemre
EGY-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2015.07.07. 002464 Budapest Kérelemre
PRÁKISZ Számviteli Könyvvizsgálói és Adószakértői Kft 2015.06.16. 000709 Tolna Kérelemre
„KÖNYVELŐ IRODA” Bt. 2015.06.11. 002276 Komárom-Esztergom Kérelemre
BURGO-REND Számviteli Szolgáltató Kft 2015.07.10. 000061 Budapest Kérelemre
KÖRÖSI ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló és Szolgáltató Bt 2015.06.30. 000415 Békés Kérelemre
AUDIT-MM Könyvvizsgáló, Tanácsadó,Szolgáltató Kft. 2015.07.10. 001300 Budapest Kérelemre
CONSULT-UNION PARTNERS Tanácsadó Kft. 2015.06.22. 004087 Budapest Kérelemre
TRUST-AUDIT Könyvelő, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2015.07.01. 002270 Pest Kérelemre
„CZIFRA” Könyvelő és Adótanácsadó Kft. 2015.06.15. 001961 Győr-Moson-Sopron Kérelemre
ALKÖNYV Könyvvizsgáló, Könyvelő és Tanácsadó Kft. 2015.06.30. 002518 Zala Kérelemre

KARUCZKA JÓZSEFNÉ Könyvvizsgáló Könyvszakértő és Adótanácsadó Iroda Kft 2015.07.02. 000437 Borsod-Abaúj- 
Zemplén Kérelemre

BAL-BER „TAXÁTOR” Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft. 2015.07.07. 002315 Budapest Kérelemre
PILISI KLOTILD PARK Kft. 2015.07.09. 004130 Budapest Kérelemre
ALBA-POINT AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2015.07.03. 002032 Fejér Kérelemre
GYIMESI & TÁRSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2015.07.09. 000858 Budapest Kérelemre

Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete
NYILVÁNTARTÁSBA VETT TÁRSASÁGOK

ABAKUSZ-AUDIT Szolgáltató Kft. Pest 004240 2015.07.14.
Ego999 audit Egyéni Cég Pest 004239 2015.07.14.
BAL-BER TAXATOR Könyvszakértő és Adótanácsadó Bt. Budapest 004241 2015.07.14.
TAX PERFECT Kft. Csongrád 004242 2015.07.14.
Helló Adó Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest 004238 2015.07.14.

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 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
Budai Katalin 006500 IFRS IFRS000213 2015.07.14
Csányi Krisztina 007189 IFRS IFRS000215 2015.07.14
Cseh Gábor 000017 IFRS IFRS000203 2015.07.14
Deák Gábor 006783 IFRS IFRS000208 2015.07.14
Feketéné Horváth Márta 002141 IFRS IFRS000224 2015.07.14
Géresi Anna 000799 IFRS IFRS000207 2015.07.14
Horváthné Gittinger Judit 007105 IFRS IFRS000206 2015.07.14
Idei Erzsébet 007023 Költségvetési KM003036 2015.07.14
Lakos Edit 007194 Költségvetési KM003037 2015.07.14
Lippényi Krisztina 006097 IFRS IFRS000226 2015.07.14
dr. Lukács János 003567 IFRS IFRS000209 2015.07.14
Marusa Mária 003281 IFRS IFRS000218 2015.07.14
Marusa Mária 003281 Költségvetési KM003035 2015.07.14
Molnár László 000073 IFRS IFRS000219 2015.07.14
dr. Pál Tibor 001838 IFRS IFRS000211 2015.07.14
dr. Rózsa Attila Zsolt 005751 IFRS IFRS000202 2015.07.14
Sós Levente 003641 IFRS IFRS000227 2015.07.14
Szabó Zsuzsanna 002102 IFRS IFRS000222 2015.07.14
A.H. Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 004182 Pénzügyi intézményi T004182 2015.07.14
AGNITUS Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 002667 IFRS IFRS000221 2015.07.14
AJKA Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 002654 IFRS IFRS000214 2015.07.14
CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft 000071 IFRS IFRS000220 2015.07.14
CONTO & CONTROLL Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft. 001033 IFRS IFRS000210 2015.07.14
CSEH-AUDIT Könyvvizsgáló Tanácsadó Kft. 002500 IFRS IFRS000204 2015.07.14
ERNST & YOUNG Könyvvizsgáló Kft. 001165 Befektetési vállalkozási TBV001165 2015.07.14
EXTRA-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 001765 IFRS IFRS000223 2015.07.14
INTERPAL Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. 001767 IFRS IFRS000212 2015.07.14
KRISZI GAZDASÁGI TANÁCSADÓ Kft. 002677 IFRS IFRS000216 2015.07.14
MOODY-AUDIT Nemzetközi Szolgáltató Kft. 000382 IFRS IFRS000225 2015.07.14
TISZA-AUDIT Könyvvizsgáló, Tadó és Könyvelő Bt. 001463 IFRS IFRS000205 2015.07.14
X-Audit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 002614 IFRS IFRS000217 2015.07.14
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BIZTOSÍTÁS

VÁLTOZNAK A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS SZABÁLYAI
2016. január 1-jétől emelkednek a felelősségbiztosítás biztosítási összegének minimumai. A biztosí-
tási összeg meghatározásakor figyelembe kell venni a könyvvizsgálói megbízások kockázati tényező-
it és azok mértékét.

Az egyes törvényeknek a pénzügyi közve-
títőrendszer fejlesztésének előmozdítása 
érdekében történő módosításáról szóló 
2015. évi LXXXV. törvény több pontban 
módosította a kamarai törvényt. Ennek 
értelmében a közérdeklődésre számot 
tartó vállalkozások1 könyvvizsgálóinak 
felelősségbiztosítását 2016. január 1-jétől 
természetes személy esetén minimum 100 
M Ft-ra, cégek esetén 500 M Ft-ra emelte.

A kamara elnöksége júniusi ülésén a 
közérdeklődésre számot tartó gazdálko-
dónál jogszabályi kötelezettségen alapu-
ló könyvvizsgálói tevékenységet végzők 
körén kívüli kamarai tag könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálói fe-
lelősségbiztosítása minimális biztosítási 
összegének felemelését indítványozta. 

A küldöttgyűlés a megváltozott sza-
bályozási és gazdasági környezetre is te-
kintettel arra az álláspontra jutott, hogy 

a jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó 
felelősségbiztosítás káreseményenkénti 
és éves kártérítési összegének alsó hatá-
rát a 17 éve megállapított 5 millió forint-
hoz képest növelni szükséges. 

A küldöttgyűlés egyéni szóbeli módo-
sító indítványra 2016. január 1. napjától 
kezdődően a

• Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, 
ugyanakkor közérdeklődésre számot tar-
tónak nem minősülő gazdálkodónál jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységet végző kamarai 
tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek 
esetében a jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységre 
vonatkozó felelősségbiztosítás káresemé-
nyenkénti és éves kártérítési összegének 
alsó határát 50.000.000.-Ft-ban, 

• míg a fentebb nem nevesített (vagyis 

nem a Magyar Nemzeti Bank által fel-
ügyelt, illetve nem közérdeklődésre szá-
mot tartó gazdálkodónál) gazdálkodók-
nál jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenységet végzők 
felelősségbiztosításának káreseményen-
kénti és éves kártérítési összegének alsó 
határát előző időponttól 10.000.000.-Ft-
ban állapította meg.

A meglévő biztosítási szerződések zök-
kenőmentes módosítása folyamatban 
van, a gyakorlati tudnivalókról a későb-
biekben adunk tájékoztatást.

1. A módosítások eredményeként 2015. július 7-ei 
hatállyal bővült a közérdeklődésre számot tartó 
gazdálkodók köre: a jövőben a tőzsdei cégek mel-
lett értékhatártól függetlenül közérdeklődésűnek 
minősülnek a hitelintézetek (a Magyar Nemzeti 
Bank, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság és a Magyar Export-
Import Bank Zrt. kivételével), a befektetési vállal-
kozások, valamint – a kisbiztosítók és a kölcsönös 
biztosítóegyesületek kivételével – a biztosítók.
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DR. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ ÁTADÁSA
Idén tízedik alkalommal kerül sor a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíj átadására, melynek célja elis-
merni egy-egy kiváló, köztiszteletnek örvendő kollegánk munkásságát, szakmai, közéleti, társadalmi tevékenységét, hoz-
zájárulását szakmánk hírnevének gyarapításához.

A Díjazó Testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a díjat idén Dr. Sztanó 
Imrének, a posztumusz díjat pedig Dr. Pompéry Bélának ítéli oda.

További részletek a kamara honlapján: 
http://www.mkvk.hu/informacio/eletmudij/eletmudij_2015 

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

ABN Könyvvizsgáló Iroda Kft. 000002 Pénzügyi intézményi E000002 2015.07.14.
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KÜLDÖTTGYŰLÉS
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ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI 
KAMARA 2015. SZEPTEMBER 4-I RENDKÍVÜLI 
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL
A 2015. szeptember 4-i rendkívüli küldöttgyűlés összehívására elsősorban a kamarai belső  
szabályzatok módosításának szükségessége miatt került sor.

Mint ismeretes, a 2014. szeptember 26-i 
rendkívüli küldöttgyűlés konkrét hatá-
rozatok meghozatala mellett elfogadta a 
kamara működésének racionalizálására 
irányuló elnökségi javaslatot, egyút-
tal felkérte az elnökséget arra, hogy az 
előző küldöttgyűlési határozatok meg-
valósításához szükséges törvény-és sza-
bályzatmódosítási javaslatokat dolgozza 
ki. A 2015. szeptember 4-i rendkívüli 
küldöttgyűlés a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériummal folytatott egyeztetések 
eredményének ismeretében egyrészről 
akként határozott, hogy a 2014. szept-
ember 26-i küldöttgyűlési határoza-
tokban elfogadott javaslatok közül a 
minisztérium által nem támogatott – 
ugyanakkor törvénymódosítást igény-
lő – kamarai indítványokat nem tartja 
fenn. A küldöttgyűlés a fennmaradó – 
kamarai belső szabályozás módosítását 
igénylő – javaslatokat ismételten meg-
vitatta, majd a kamarai alapszabályban 
a nemzetközi alelnöki tisztség megszün-
tetését átvezette, a kamarai bizottságok 
létszámát egységesen 5 főben határozta 
meg, egyúttal valamennyi kamarai tiszt-
ségviselő és szervezeti tag megválasztá-
sának időtartamát egységesen 5 évre 
növelte. A küldöttgyűlés a korábbi hatá-
rozatának módosításával, a régiós alapú 
elnökségi tagjelölési és választási rend 
változatlanul hagyása mellett az orszá-
gos elnökség létszámát a soron követ-
kező választásokra kiterjedő hatállyal 
15 főben állapította meg. 

Az egyes törvényeknek a pénzügyi 
közvetítőrendszer fejlesztésének elő-
mozdítása érdekében történő módosí-
tásáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 

több pontban módosította a kamarai 
törvényt, melyre tekintettel a küldött-
gyűlés a kamara minősítési szabályza-
tát, valamint a felvételi szabályzat VI. 
fejezetét hatályon kívül helyezte azzal, 
hogy a 2015. augusztus 31-éig előter-
jesztett minősítési kérelmek elbírálása, 
illetve a minősítés visszavonása tárgyá-
ban az előző időpontig megindított ka-
marai hatósági eljárások során a kamara 
minősítési szabályzatának előírásait kell 
alkalmazni.

A küldöttgyűlés az elnökség javasla-
tára az alapszabály 61. pontjának olyan 
tartalmú módosítását szavazta meg, 
melynek értelmében a Kkt. 11. § (2) 
bekezdésének alkalmazhatósága iránti 
eljárások során a munkavállaló cégkép-
viseleti jogával kapcsolatos megkötés-
től – a munkaidőre vonatkozó feltéte-
lekhez hasonlóan – indokolt esetben 
el lehet tekinteni. Az alapszabály 142. 
pontjának módosítását a méltányosság 
és a szüneteltető tagsági jogállású ka-
marai tagok tagdíját érintő legutóbbi 
alapszabály módosítás indokolta, míg a 
146., és ezzel összefüggésben az eddig 
az előző alapszabályi pontra visszahi-
vatkozó 191. pontjának módosítását 
és kiegészítését az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában bekövetkezett válto-
zások (természetes személy kamarai tag 
könyvvizsgálókénti rögzítés), valamint 
annak egyértelműsítése tette szükséges-
sé, hogy a kamara részteljesítés esetén 
az új Polgári Törvénykönyv szerinti el-
számolási sorrendet alkalmazza.

A küldöttgyűlés az oktatási bizottság 
kezdeményezésére a kamara szakmai 
kompetencia vizsgaszabályzatát 2015. 

szeptember 10-i hatállyal akként módo-
sította, hogy amennyiben a szakdolgo-
zat bírálóinak minősítése eltér egymás-
tól (megfelelt – nem felelt meg), a jelölt 
szakdolgozatát az oktatási bizottság 
által felkért harmadik bíráló is elbírál-
ja. Ebben az esetben a harmadik bíráló 
bírálata határozza meg a szakdolgozat 
végső minősítését. 

A küldöttgyűlés a megváltozott sza-
bályozási és gazdasági környezetre is te-
kintettel arra az álláspontra jutott, hogy 
a jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenységre vonatko-
zó felelősségbiztosítás káreseményen-
kénti és éves kártérítési összegének alsó 
határát a 17 éve megállapított 5 millió fo-
rinthoz képest növelni szükséges. Erről 
szóló írásunkat lásd jelen lap 6. oldalán, 
valamint a kamara honlapján a http://
www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/
valtozo_felelossegbiztositas oldalon. 

A küldöttgyűlés a kamarai tiszteletdíjak 
mértékére vonatkozó döntéshozatalt a 
2015. decemberi választási küldöttgyű-
lésre halasztotta.

A küldöttgyűlésről készült részletes ösz-
szefoglalót a kamara honlapján az aláb-
bi linkre kattintva olvashatják: http://
www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/
kuldottgyules_20150904 
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KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG A KAMARA TAGJAI SZÁMÁRA

Thermal Hotel Visegrád**** Superior

A hotel a kamara fényképes tagsági igazolvánnyal igazolt 
tagjai számára a szállásdíjból, csomagárakból 10% enged-
ményt biztosít egyéni foglalások esetén. 

Szobafoglalás: +3626 801-910, -911, -915
E-mail: info@thv.hu 
Részletek: 
www.mkvk.hu/szolgaltatasok/kedvezmenyek/THV/THV

Hotel Aphrodite**** és Venus superior***

A zalakarosi Aphrodite és Venus superior Hotelek 50% ked-
vezményt biztosítanak az aktuális egy éjszakás szobaárakból 
a kamara tagjainak és a velük érkező családtagoknak (más 
csomagajánlatokkal vagy kedvezményekkel nem vonható 
össze) 2015. december 31-ig. 

Bővebb információ: 
www.mkvk.hu/szolgaltatasok/kedvezmenyek/HotelVenus/HotelVenus

CANON IRODAI 
TERMÉKEK
Kiemelkedően megbízható és gyors dokumentum digitali-

zálást nyújtanak a Canon hordozható és kisirodai profesz-

szionális dokumentum beolvasói. A készülékek egy menet-

ben kétoldalas beolvasást, automatikus olvasati irányba 

forgatást, számos képtisztítást valósítanak meg a gördülé-

keny munkavégzés mellett. 

A Canon Hungária Kft. jelentős kedvezményt biztosít a ka-

marai tagok számára a professzionális dokumentumszken-

nerek portfóliójából a kiemelkedő modellekre. Ezen felül 

további kisirodai nyomtatók és multifunkciós készülékek 

is elérhetőek a promóciós időszakban 2016. január 31-ig. 

Több készülék az MKVK-nak szóló ártámogatáson felül 

3 éves garancia kiterjesztéssel és további pénzvisszafize-

téssel rendelhető meg díjmentes kiszállítás mellett.

További részletek találhatók  
az alábbi honlapon: 

http://canon-mkvk.magnetic.hu


