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Zala megye illetékességi területén képvi-
seljük a Magyar Könyvvizsgálói Kama-
rát és a helyi könyvvizsgálók érdekeit, 
valamint ellátjuk mindazokat a feladato-
kat, melyeket a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékeny-
ségről, valamint a könyvvizsgálói közfel-
ügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 
és a kamara alapszabálya előír.

A taglétszám alakulását az 1.  táblázat 
mutatja be, míg a bejegyzett minősítés-
sel rendelkező könyvvizsgáló tagokat és 
könyvvizsgáló társaságokat (2014. 12. 
31-i állapot szerint) a 2. táblázat tartal-
mazza. 
     
2. táblázat: Minősítések

Megnevezés Természetes 
személy Társaság

Költségvetési 43 4

Biztosítási 2 1

Pénztári 2 0

Pénzügyi 
intézményi 6 1

IFRS 1 1

Összesen 54 7

A szakmai tagozatok munkájában me-
gyénkből az alábbiak szerint vesznek 
részt: 
Szakmai tagozat
Adótagozat 7
Igazságügyi  14
Költségvetési 8
Pénz- és Tőkepiaci 7
Könyvelői 3   
Informatikai 2
Összesen  41

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS
A minőség-ellenőrzések eredményeit a 
3.  táblázat tartalmazza

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK
Az elnökség általában negyedévente tart-
ja nyílt üléseit, amin a tagok részt vehet-
nek, kérdéseket tehetnek fel és véleményt 
mondhatnak, szakmai konzultációra van 
lehetőség, az elnökségi ülések és konzul-
tációk témái szorosan kapcsolódnak az 
országos elnökség és a szakértői bizottság 
napirendjeihez és az aktuális témákhoz.  

TAGGYŰLÉS
Évente egy alkalommal tartunk taggyű-
lést, ahol megtárgyalásra, elfogadásra ke-
rül a helyi szervezet működéséről és gaz-
dálkodásáról szóló beszámoló és az éves 
pénzügyi terv. 

A taggyűlésen minden alkalommal kre-
ditpontos előadásra is sor kerül, valamint 
ebédet is biztosítunk a kollégáknak, így 
kötetlen beszélgetés formájában is tu-
dunk találkozni.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
 BEMUTATÁSA
Eddig évente 3 csoportban került lebonyo-
lításra a kötelező oktatás 1. napja, azon-

ban 2014-ben költségtakarékossági okok-
ból már csak 2 csoportot szerveztünk.

A kollégák értékelése alapján az oktatá-
si anyagok tartalma 4,2-4,5; alkalmazha-
tósága 4,0-4,3 értékelést kapott. 

Előadóink voltak: dr. Kováts Erzsébet és 
dr. Ladó Judit a kamara korábbi és jelen-
legi szakmai alelnökei, valamint Farkas 
Márta és Pappné Vörös Judit könyvvizs-
gálók. Munkájukat kiválónak minősítette 
a tagság, kérték, hogy a jövőben is hason-
ló előadásokat szervezzünk.  

A helyi szervezet szervezési munkáját 
5,0; a tárgyi feltételeket 4,9 értékkel mi-
nősítették a hallgatók.

A 2-3-4. napi oktatásokra színvonalas, 
sokakat érintő témákat és kiváló szakmai 
felkészültségű előadókat igyekeztünk 
választani. Minden évben a kötelezően 
megszerzendő kreditpontokat meghala-
dó számú kreditet biztosító rendezvényt 
szerveztünk, hogy minden tagunknak 
lehetősége legyen helyben teljesíteni 
ezirányú kötelezettségét. Tagjaink 30%-a  
rendelkezik költségvetési minősítéssel, 
így évente egyszer a minősítéshez kap-
csolódó kreditpontok megszerzésére is 
mindig biztosítottunk lehetőséget.

A minőség-ellenőrzések megkezdése 
előtt minden évben augusztus–szeptem-

BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 
ZALA MEGYEI SZERVEZETÉNEK MUNKÁJÁRÓL
Jelen beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2015. március 20-i elnökségi ülésére készült, mely 
az időközben lezajlott választásokra való tekintettel, kizárólag a tagsággal és a működéssel kapcsolatos 
tevékenység bemutatására fókuszál. A Zala megyei szervezetnél lezajlott 2015. évi választás eredmé-
nyéről a kamara honlapján a http://www.mkvk.hu/szervezet/kuldottgyules oldalon tájékozódhat.

KAMARAI BESZÁMOLÓ
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1. táblázat: Taglétszám alakulása

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aktív tagok 86 86 85 80 77 75

Szüneteltető 70 68 68 68 68 62

Összesen 156 154 153 148 145 137

Társaságok 37 38 38 37 36 34
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ber hónapban konzultációval egybekötött 
tájékoztatót szervezünk az ellenőrzésre 
kijelölt kollégák részére.

Kiemelkedő jelentőségű rendezvé-
nyünk minden évben a NAV-val közösen, 
az Adóváltozások témakörében szervezett 
előadás. A résztvevők száma 450-550 fő 
között mozog, tagjainkon kívül mérlegké-
pes könyvelők, számviteli szakemberek, 
gazdasági vezetők jönnek el. Ez a rendez-
vényünk a külsős résztvevők számára is 
ingyenes, hiszen nagy többségük a kama-
ra Oktatási Kft.-jével közösen szervezett 
mérlegképes továbbképzéseinken is részt 
vesz.

Szakmai rendezvényeink között je-
lentős részt képvisel a „Mérlegképes 
könyvelők évi kötelező továbbképzése 
vállalkozási és államháztartási szakon” 
kétnapos tanfolyam. Több mint tíz éve áp-
rilis–december hónapokban szervezzük 
meg és bonyolítjuk le a képzéseket, évente 
átlagosan 480 fő részvételével, 12-14 cso-
portban zalaegerszegi, nagykanizsai és 
szombathelyi helyszíneken. 

A megyei kollégákkal a kapcsolattartás 
e-mailen történik, minden tagunk rendel-
kezik internetelérhetőséggel, így a meg-
hívókat, előadásanyagokat, tájékoztatáso-
kat, véleménykéréseket így küldjük ki. 

A kamara honlapján folyamatosan 
megjelentetjük kreditpontos rendezvé-
nyeinket. 

Az egész napos rendezvényeken térítés-
mentesen biztosítjuk a kollégák részére az 
ebédet is. 

A szakmai rendezvényeink száma, 
kreditpontértéke megfelelő keretet bizto-
sított tagjaink részére a kötelező oktatás 
teljesítéséhez.

KÜLSŐ INTÉZMÉNYEK ÁLTAL 
SZERVEZETT ELŐADÁSOK
Megyei szervezetünkhöz az alábbi külső 
szervek nyújtanak be szakmai rendezvé-
nyeik kreditpont elbírálására kérelmet:
– Magyar Számviteli Szakemberek  
    Egyesülete, 
– Menedzser Praxis Kft., 
– OMI Kft.,
– Penta Unió Zrt., 
– Saldo Zrt.,
– Verzál Konzult Pressz Kft.

TAGOKNAK RENDSZERESEN ÉS 
ESETI JELLEGGEL NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK
A tagok az irodahelyiségben ingyenesen 
használhatják a háromnyelvű Jogtárat, 
vagy kérhetik a jogszabályok elektronikus 
úton történő megküldését.

Tagjaink szakmai kérdésekkel is rend-
szeresen keresik meg helyi szervezetün-
ket.

A minőség-ellenőrzések nagy része is 
a megyei szervezet irodájában történik 
évek óta, nagyon jó munkakapcsolat ala-
kult ki az ellenőrökkel, helyi szervezetünk 
mindenben segíti az ellenőrzések zökke-
nőmentes lebonyolítását.

Az éves adatszolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatban is igény mutatkozik a te-
rületi szervezet segítségére, telefonon 
és személyesen is sokan keresik fel iro-
dánkat.

GAZDÁLKODÁST ÉRINTŐ 
ADATOK BEMUTATÁSA
Gazdálkodásunk a kamara küldöttgyű-
lése által meghatározott keretek között, 
a helyi elnökség által kidolgozott és a tag-

gyűlés által elfogadott pénzügyi terv sze-
rint történik. 

A rendelkezésünkre álló pénzeszközö-
ket a felhasználásig piaci kamattal leköt-
jük számlavezető bankunknál. 

A HELYI SZERVEZET SZEMÉLYI 
ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Zala 
megyei Szervezete 2007. decemberében 
saját tulajdonú irodát vásárolt, mely két 
helyiségből álló, 45 m2-es ingatlan. A vál-
tozás a kamarai tagok számára előnyök-
kel járt a könnyű megközelíthetőség, 
valamint a parkolási lehetőség miatt. A 
két helyiség lehetővé teszi az elnöksé-
gi ülések helyben történő megtartását, 
valamint a minőségellenőrzések és az 
ellenőrzésekre történő felkészülés zökke-
nőmentes lebonyolítását. Az iroda vásár-
lásához a központtól felvett 7 000 000 Ft 
kölcsön utolsó részletének törlesztése 
2014 decemberében megtörtént.

Az iroda megfelelő technikai felsze-
reltséggel rendelkezik, az oktatásokhoz 
használt projektor, laptop is rendelke-
zésre állnak. Technikai berendezéseinket 
folyamatosan korszerűsítjük, karbantar-
tásukról, esetleges felújításukról gondos-
kodunk. 

Az adminisztrációs, szervezési és egyéb 
feladatokat már 16 éve az irodavezető lát-
ja el 8 órás munkaviszonyban.

Úgy gondolom, hogy pillanatnyilag 
a kamarai törvényben, a küldöttgyűlési 
és elnökségi határozatokban meghatá-
rozott, a helyi szervezetekre háruló fel-
adatok ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételek rendelkezésre állnak és 
kifogástalanul működnek.

Zalaegerszeg, 2015. március 6. 
Turzó György

MKVK Zala Megyei Szervezet

3. táblázat

2009 2010 2011 2012 2013 2014

fő % fő % fő % fő % fő % fő %

Megfelelt 7 87,5 12 80,0 11 84,6 14 77,8 16 88,9 10 91,0

Megfelelt, de... 0 0 2 13,3 2 15,4 4 22,2 2 11,1 0 0,0

Nem felelt meg 1 12,5 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,0

Összesen 8 100,0 15 100,0 13 100,0 18 100,0 18 100,0 11 100,0
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

Tájékoztatás a 2015. október hónapban átvezetett státuszmódosításokról

Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

tagságát szüneteltetőből főfoglalkozásúba

dr. Gál József 2015.10.13. 000030 Heves Kérelemre

Sárkányné Szoták Barbara 2015.10.13. 006784 Bács-Kiskun Kérelemre

Szentimrey Judit 2015.10.13. 006380 Budapest Kérelemre

Várkonyiné Dr. Juhász Mária 2015.10.13. 007285 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre

Velkei Zoltán 2015.10.13. 006686 Budapest Kérelemre

Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe

Jansikné dr. Domonyi Eta 2015.10.13. 001197 Pest Kérelemre

Kalmár Zoltánné 2015.10.13. 003828 Budapest Kérelemre

Kovács József 2015.10.13. 000814 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre

dr. Tóthné Frisch Anita 2015.10.13. 006679 Vas Kérelemre

Megszűnt tagsági viszony

Deák Jánosné 2015.10.01. 000774 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre

Paukóné Várnai Adrienne 2015.10.06. 006816 Budapest Kérelemre

Lábas István 2015.09.11. 0001991 Szabolcs-Szatmár-Bereg Elhunyt

Csányi Imre 2015.09.30. 003085 Budapest Kérelemre

dr. Magyari Zoltán 2015.09.25. 003252 Budapest Kérelemre

dr. Oláhné dr. Szántó Mária 2015.09.21. 006502 Csongrád Kérelemre

Samu Tímea 2015.09.23. 001322 Pest Kérelemre

Szeleiné Böröczi Ildikó 2015.09.14. 002373 Vas Kérelemre

Tomcsányi László 2015.09.24. 006153 Budapest Kérelemre

Vajnai Andrásné 2015.09.18. 006474 Budapest Kérelemre

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás 
oka

Nyilvántartásból törölt társaságok

CVIKKER Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 2015.10.13. 000606 Pest Kérelemre

D.R.L. Számviteli Szolgáltató Bt. 2015.10.05. 002580 Pest Kérelemre

DISCRIPTUS Könyvvizsgáló Tanácsadó Kft. 2015.09.16. 002698 Vas Kérelemre

DISTINCTUS Könyvvizsgáló Kft. 2015.09.16. 002546 Vas Kérelemre

GRENOS Könyvvizsgáló Kft. 2015.10.07. 001025 Budapest Kérelemre

STS ’96 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2015.09.21. 002485 Csongrád Kérelemre

TECHNO-GEM Számviteli, Műszaki és 
Számítástechnikai Szolgáltató Bt. 2015.10.12. 004105 Nógrád Kérelemre

Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete

Nyilvántartásba vett társaságok

LLK AUDIT HOLDING Kft. Zala 004251 2015.10.13.

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 kama-
ra 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 megrongáló-
dott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség).”
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

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

Balogh Ágnes 005508 Befektetési vállalkozási EBV005508 2015.10.13

Eszterbauer Julianna 000895 Befektetési vállalkozási EBV000895 2015.10.13

Nagy József 003758 Befektetési vállalkozási EBV003758 2015.10.13

Rózsai Rezső 005879 IFRS IFRS000238 2015.10.13

Sághy Andrásné 001320 Pénzügyi intézményi E001320 2015.10.13

Szabó Zsuzsanna 002102 Befektetési vállalkozási EBV002102 2015.10.13

DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR 
AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó 
Kft

000093 Befektetési vállalkozási TBV000093 2015.10.13

HK Adócontroll Könyvelő és Könyvvizs-
gáló Kft. 002125 Befektetési vállalkozási TBV002125 2015.10.13

MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 000870 Pénzügyi intézményi T000870 2015.10.13

NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszer-
vező és Kereskedelmi Kft. 000684 Befektetési vállalkozási TBV000684 2015.10.13

Dóczi Istvánné 007016 Befektetési vállalkozási EBV007016 2015.10.21

Kajtár László 000269 Befektetési vállalkozási EBV000269 2015.10.21

Mádi-Szabó Zoltán 003247 Befektetési vállalkozási EBV003247 2015.10.21

2015. OKTÓBER 6-ÁN 5 FŐ TETT ESKÜT A KAMARA ELNÖKE ELŐTT
Tagszám Név Helyi szervezet Cím

007315 Breznyánné Rózsavölgyi Andrea Bács-Kiskun 6200 Kiskőrös, Vízmű u. 18.

007311 Medgyes Erika Erzsébet Budapest 1211 Budapest, Kossuth L. u. 100/a.

007314 Nyergesné Aszódi Erika Pest 6230 Soltvadkert, Szent István u. 24.

007312 Süléné Pfeiler Viktória Éva Bács-Kiskun 2310 Szigetszentmiklós, Melinda u. 5.

007313 Tasi Tamásné Heves 3231 Gyöngyössolymos, 
Dr. Nagy Gyula út 8.
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AZ MKVK PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZATÁNAK  
SZAKMAI NAPPAL EGYBEKÖTÖTT VÁLASZTÁSI TAGGYŰLÉSE

Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt tagozati tagok figyelmét az MKVK Pénz- és  
Tőkepiaci Tagozatának szakmai nappal egybekötött választási taggyűlésére.

Dátum: 2015. december 9.    |    Időpont: 12:05
Helyszín: Villányi Úti Konferenciaközpont 300-as előadóterem

Cím: 1113 Budapest, Villányi út 11-13.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem határozatképes, az ismételt taggyűlés  
13.20 órakor kezdődik. Az újra összehívott taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

A jelölőlapot a kamara honlapján találja (http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/ptt_valasztasi_taggyules),  
melyet kérjük, 2015. november 30-ig szíveskedjen Molnár Bernadett részére visszajuttatni a 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. címre.
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HATÁROZATOK

101/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége – figyelemmel arra, hogy az eljárás 
alá vont kamarai tag betegsége folytán a 
tárgyaláson nem jelent meg – a fegyelmi 
bizottság FBH-9/2015. sorszámú határo-
zata elleni fellebbezés elbírálását a soron 
következő ülésére halasztotta, egyúttal 
felszólította a főtitkári hivatalt az értesí-
tés soron kívüli kiküldésére.

102/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a Minőség-
ellenőrzési bizottság MB/0713-10/2014. 
sorszámú határozatát helybenhagyta.

103/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége a fellebbezést elbírálva a fel-
vételi bizottság FEB/1480-101/2015. 
sorszámú határozatát megváltoztatta és 
a megfelelő felelősségbiztosítási szerző-
dés időközbeni megkötésére tekintettel a 
kamarai tagság megszűnésének megál-
lapítása iránti kamarai hatósági eljárást 
megszüntette. Az elnökség felhívja az el-
járás alá vont kamarai tag figyelmét a ka-
marai tagsághoz kötődő kötelezettségek 
maradéktalan és folyamatos betartására 
és a biztosítottsági követelmények idő-
közbeni módosulására.

104/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége a fellebbezést elbírálva a fel-
vételi bizottság FEB/1480-100/2015. 
sorszámú határozatát megváltoztatta és 
a megfelelő felelősségbiztosítási szerző-
dés időközbeni megkötésére tekintettel 

a kamarai tagság megszűnésének meg-
állapítása iránti kamarai hatósági eljá-
rást megszüntette. Az elnökség felhívja 
az eljárás alá vont kamarai tag figyelmét 
a kamarai tagsághoz kötődő kötelezett-
ségek maradéktalan és folyamatos betar-
tására és a biztosítottsági követelmények 
időközbeni módosulására.

105/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi 
bizottság FEB/1525-1/2015. sorszámú 
határozatát megváltoztatta és a tagdíjtar-
tozás időközbeni rendezésére tekintettel 
a kamarai tagság megszűnésének meg-
állapítása iránti kamarai hatósági eljárást 
megszüntette. Az elnökség felhívja az el-
járás alá vont kamarai tag figyelmét a ka-
marai tagsághoz kötődő kötelezettségek 
maradéktalan és folyamatos betartására.

106/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége felkérte a szakértői bizottságot 
arra, hogy a nemzetközi könyvvizsgálati 

standardok időközbeni módosításainak 
lefordítását és a magyar nemzeti könyv-
vizsgálati standard (MNKS) esetleges 
kiegészítését követően a módosított 
nemzeti standardokat elfogadás céljából 
mielőbb terjessze az elnökség elé.

107/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége akként határozott, hogy a 2016. évi 
üzemgazdasági terv elfogadásáig 2016. 
évben havonta kötelezettségvállalás és 
gazdálkodás az előző évi bázis alapján, 
arányosan annak 1/12-ed részéig történ-
het azzal, hogy indokolt esetben, a ható-
sági feladatok zökkenőmentes ellátása ér-
dekében az előző évi arányos költségeknél 
nagyobb mértékű kiadás is teljesíthető az 
elnökség utólagos tájékoztatása mellett. 
Az elnökség e határozatát a soron követke-
ző küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

108/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a 
Minőség-ellenőrzési módszertani kézi-
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könyv 7/g. számú mellékletének („Kér-
dőív a befektetési alapok és kockázati 
tőkealapok könyvvizsgálatának Minő-
ség-ellenőrzéséhez”) előterjesztés sze-
rinti módosítását, mely módosítások 
2016. január 1. napjával lépnek hatály-
ba azzal, hogy a módosított mellékletet 
első alkalommal a 2015. évi egyedi meg-
bízások tekintetében elrendelt Minőség-
ellenőrzések során kell alkalmazni.

109/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a főtitkári hivatal tevékenységéről 
szóló beszámolót, valamint a beszámoló 
mellékletében szerepeltetett terven felüli 
költségeket tudomásul vette.

110/2015. (10.16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-

nöksége az előterjesztés szerinti vállal-
kozási díj mellett jóvahagyta a könyv-
vizsgálati kötelezettségüket elmulasztó 
vagy hibásan teljesítő cégek csoporto-
sított lekérdezésének és listázásának 
megrendelését. Az elnökség döntése 
értelmében az előzőek szerint kinyert 
adatok birtokában fel kell venni a kap-
csolatot az illetékes cégbíróságokkal. Az 
elnökség álláspontja szerint szükséges-
nek mutatkozik a beszámolók letétbe 
helyezése során közreműködő könyve-
lők figyelmét is felhívni arra, hogy az 
érintett gazdálkodó könyvvizsgálatra 
kötelezettsége tekintetében megfelelő 
tartalmú nyilatkozat készüljön, mely-
nek érdekében a kamara egyeztetése-
ket kezdeményez a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal. Az elnökség egyút-
tal akként határozott, hogy a kamara 
az együttműködési megállapodásra is 
hivatkozással felkéri a Nemzeti Adó-

és Vámhivatalt arra, hogy a 2016. évi 
ellenőrzési irányelveket egészítsék ki 
a könyvvizsgálati kötelezettség teljesí-
tésének vizsgálatával.

111/2015. (10. 16.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége a 2015. november 20-i elnökségi 
ülés tekintetében az előterjesztés 1. ver-
zióját fogadta el azzal, hogy a rendez-
vényre az elnökség tagjain kívül a terüle-
ti szervezetek leköszönő és 2015. évben 
megválasztott elnökei, a fegyelmi meg-
bízott, a kamarai állandó bizottságok és 
tagozatok elnökei kerülnek meghívásra, 
egységesen fejenként 20 000 Ft hozzájá-
rulás megfizetése mellett.

Budapest, 2015. október 20.
Dr. Lukács János elnök

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA  
TERÜLETI SZERVEZETEINÉL MEGTARTOTT 

VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE

2015. október közepére lezajlottak a kamara területi szervezeteinél a tisztségviselők megválasztására összehívott 
választási taggyűlések. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 120. § (6) bekezdése miatt, amely előírja, hogy a kamarai 
tag könyvvizsgáló – megválasztott tisztségviselőként – legfeljebb két alkalommal töltheti be ugyanazt a tisztséget, 
15 területi szervezetnél változott az elnök személye, és csupán 5 megyében nem történt változás az elnöki poszton 
(Baranya, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves és Tolna megyében).

A kamara területi szervezeteinél lezajlott választások eredményét a kamara honlapján az alábbi oldalon találja: 
https://www.mkvk.hu/szervezet/kuldottgyules 
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TÁRGY
I. félév II. félév

Vizsga Vizsga Vizsga Vizsga 

Jogi ismeretek – szóbeli Május 23–27. Szeptember 5–9. November 7–11.

Jelentkezési határidő Április 23. Augusztus 5. Október 7.

Adózási ismeretek

    írásbeli Február 2. Június 2. Október 13.

    szóbeli Február 15–19. Június 13–17. Október 24–28.

Jelentkezési határidő Január 2. Május 2. Szeptember 13.

Szervezeti és vezetési ismeretek 

    szóbeli Február 8–12. Április 18–22. Szeptember 5–9. November 14–18.

Jelentkezési határidő Január 8. Március 18. Augusztus 5. Október 14.

Közgazdaságtan és pénzügyek

    írásbeli Január 21. Június 1. Október 5.

    szóbeli Február 1–5. Június 13–17. Október 17–21.

Jelentkezési határidő December 21. Május 1. Szeptember 5.

Számvitel magyar szabályozás részmodul

    írásbeli Február 24. Június 8. Szeptember 14. November 16.

    szóbeli Március 7–11. Június 20–24. Szeptember 26–30. Nov. 28. – dec. 2.

Jelentkezési határidő Január 24. Május 8. Augusztus 14. Október 16.

Számvitel nemzetközi szabályozás részmodul

    írásbeli Február 25. Június 9. Szeptember 15. November 17.

    szóbeli Március 7–11. Június 20–24. Szeptember 26–30. Nov. 28. – dec. 2.

Jelentkezési határidő Január 25. Május 9. Augusztus 15. Október 17.

Számviteli információs rendszerek  
írásbeli számítógépes technika segítségével Május 23–27. Szeptember 19–23.

Jelentkezési határidő Április 23. Augusztus 19.

Könyvvizsgálat és ellenőrzés

    írásbeli Június 7. November 15.

    szóbeli Június 20–24. Nov. 28. – dec. 2.

Jelentkezési határidő Május 7. Október 15.

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓKAT KÉPESÍTŐ 
TESTÜLET (OKKT) KÖZLEMÉNYE
Az OKKT az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően meghirdeti a 2016. évi vizsganaptárt  
a könyvvizsgálói képzésben részt vevők számára. A szóbeli vizsgák – meghirdetett időtartamokon 
belüli – pontos időpontja később kerül meghatározásra.

A hatályos szakképzési és vizsgaszabály-
zat 94. pontja alapján tájékoztatjuk az 
okleveles könyvvizsgálói képzési prog-
ramban résztvevőket, hogy 

• az írásbeli vizsgákon számológép 

használható (kivéve a bármilyen prog-
ramozásra és/vagy szöveg tárolására 
alkalmas számológép), a mobiltelefont – 
kikapcsolt állapotban – a vizsgázó táská-
jában kell tartani; 

• a Közgazdaságtan és pénzügyek tárgy 
írásbeli vizsgáján a kiosztott annuitás 
táblázat is használható.

Budapest, 2015. október 27.
Dr. Adorján Csaba, az OKKT elnöke

VIZSGANAPTÁR 2016. ÉV
(Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban részt vevők számára.)


