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2015 első fele a brókerbotrányoktól volt 
hangos, míg a második fele a tisztújító 
választások előkészítésével és lebonyolí-
tásának izgalmaival telt el. A brókerbot-
rányok kapcsán a könyvvizsgálói hivatás 
és ezáltal a kamara is a média elsődleges 
célpontjává vált. 

A brókerbotrányokra az első reakció 
egy sebtében hozott, kellően át nem gon-
dolt, elkapkodott intézkedés volt: 2015. 
március 31-én az Országgyűlés elfogadta 
a 2015. évi XXXI. törvényt a brókerbot-
rányok áldozatainak kártérítését szolgáló 
vagyon biztonságba helyezéséről. Ebben 
többek között az szerepel, hogy „ha meg-
alapozottan feltehető, hogy egy cégnél 
vagyon elleni bűncselekményt követtek 
el, akkor a bíróság az ügyész indítványa 
alapján elrendelheti a könyvvizsgáló tel-
jes vagyonának zár alá vételét”. A legfőbb 
probléma e megfogalmazásban éppen az, 
hogy nem tesz különbséget a bűncselek-
mény elkövetésében tevékenyen és szán-
dékosan részt vevő ügyvezetés, alkalma-
zotti kör, illetve döntési és rendelkezési 
jogkörrel fel nem ruházott könyvvizsgáló 
között, aki a bűncselekmény elkövetésé-
ben legfeljebb csak gondatlanságból mű-
ködhet közre. A kamara minden lehet-
séges fórumot megragadott azért, hogy 
megakadályozza a törvény életbelépését, 
illetve hogy elérje annak visszavonását, 
de eddigi próbálkozásaink nem jártak 
sikerrel. A brókerbotránnyal érintetett 
cégek könyvvizsgálói ellen egyrészt a 
Közfelügyeleti Hatóság, másrészt a ka-
mara indított rendkívüli minőség-ellen-
őrzési eljárást annak érdekében, hogy 
tisztázzuk a könyvvizsgálók mindenhol 
a szakmai standardjaink szerint jártak-e 

el. A vizsgálatok eddigi eredményei sze-
rint a brókercégeknél a cégvezetők tud-
tával és irányításával valósult meg egy 
csalássorozat.  A cégek a felügyeletnek és 
a könyvvizsgálóknak is a valóságtól eltérő 
adatokat jelentettek éveken át. 

Néhány hónappal a brókerbotrányok 
kirobbanása után, 2015. június 23-án 
az Országgyűlés elfogadta a pénzügyi 
közvetítőrendszer fejlesztésének elő-
mozdítása érdekében, összesen tizenki-
lenc törvény módosításáról szóló 2015. 
évi LXXXV. törvényt, amely számos 
olyan intézkedést tartalmaz, amelyeket 
célszerű lett volna már jóval korábban 
meghozni.

E „saláta törvény” könyvvizsgálókat 
érintő – érdemi párbeszéd, vita, egyez-
tetés nélkül meghozott – szankciói, 
szigorításai ugyanakkor inkább az el-
rettentést, a megfélemlítést, mintsem 
a könyvvizsgálati munka minőségének 
javítását szolgálják.

•	A módosított törvényi rendelkezések 
szerint 2015. szeptember 1-jétől a ka-
mara helyett valamennyi minősítésről, 
illetve azok visszavonásáról a közfel-
ügyeleti hatóság dönt, az érintett álla-
mi szerv egyetértési – és nem vélemé-
nyezési – joga mellett. Új minősítésként 
megjelenik a „kibocsátói minősítés” 
azzal, hogy a pénzügyi intézményi, 
befektetési vállalkozási, pénztári, biz-
tosítói és kibocsátói minősítés esetében 
a minősítés megadásának a szakmai 
minősítő vizsga teljesítése is feltétele, 
melynek a minősítéssel már rendelkező 
könyvvizsgálóknak 2017. december 31-
ig kell megfelelniük.   

•	A felelősségbiztosítási limit a közér-
deklődésre számot tartó gazdálkodók 
állandó könyvvizsgálatát ellátó könyv-
vizsgáló cégek esetében 500 mFt-ra, 
természetes személy könyvvizsgálók 
esetében pedig 100 millió forintra 
emelkedik

BESZÁMOLÓ A KAMARA  
2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
A kamara elnöke az elnökség 2015. november 20-i ülésén számolt be az elmúlt év eseményeiről.  
Az elnökség a beszámolót a decemberi küldöttgyűlés elé terjesztette elfogadásra.

KAMARAI BESZÁMOLÓ
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•	Egy közérdeklődésre számot tartó gaz-
dálkodó könyvvizsgálójának a megbí-
zatása legfeljebb öt üzleti évre szólhat. 
A megbízás lejáratát követő négy üzleti 
éven belül a könyvvizsgáló nem vállal-
hat jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenység ellátására 
irányuló megbízást.

•	A könyvvizsgáló közérdeklődésre szá-
mot tartó gazdálkodónál nem láthat 
el jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenységen kívül 
más tevékenységet az általa vizsgált 
időszak kezdete és a könyvvizsgálói 
jelentés kiadása közötti időszakban, 
valamint ezen időszakot közvetlenül 
megelőző üzleti évben.

•	Nem jelenti a titoktartási kötelezettség 
megszegését a pénz-, tőke- és biztosí-
táspiaci szervezeteket, pénztárakat 
érintően az MNB által a könyvvizsgá-
lótól kért, a tényállás megállapításá-
hoz szükséges adatok rendelkezésre 
bocsátása.

•	A közfelügyeleti minőségellenőrzéssel 
kapcsolatos pénzbírság összege kama-
rai tag könyvvizsgáló esetén 100 ezer 
forinttól 100 millió forintig, könyvvizs-
gáló cég esetén 100 ezer forinttól 500 
millió forintig terjedhet.
A közfelügyeleti intézkedések köre 

a minőségellenőrzéssel kapcsolatosan 
egyébként már fél évvel korábban az-
zal bővült, hogy a hatóság kötelezheti a 

könyvvizsgálót a könyvvizsgálat ismételt 
elvégzésére, vagy a könyvvizsgálói jelen-
tés visszavonására. Ha a könyvvizsgálat 
ismételt elvégzése alapján megállapítha-
tó, hogy a korábban kibocsátott könyv-
vizsgálói jelentés nem megfelelő, akkor 
a könyvvizsgáló köteles azt visszavonni, 
és új könyvvizsgálói jelentést kibocsátani.

Az elmúlt évben is tovább csökkent 
a kamarai tagok (2,8%-kal), illetve 
a könyvvizsgáló cégek (2,1%-kal) száma, 
és 6,7%-kal emelkedett az 50 év fölötti 
könyvvizsgálók aránya. A kamarai tagje-
löltek száma 14%-kal csökkent, a 2014-es 
216 főről 2015-re 185 főre. (1.sz. táblázat)

A független könyvvizsgálói jelentések 
száma 2 750 darabbal (8,2%-kal) csök-
kent az előző évhez képest. A jelentések 
22%-át természetes személy könyvvizs-
gálók, a többi társaságok készítették. 
A könyvvizsgálatból származó díjbevé-
telek 5,6%-os csökkenést mutatnak, de 
az egyéni könyvvizsgálóknál 15,2%-os 
a visszaesés, s így az arányuk 10%-ra 
csökkent. (2.sz. táblázat)

A kamarai díjbevételek 8%-kal emel-
kedtek, köszönhetően elsősorban a szü-
neteltető tagsági jogállású kamarai tagok 
tagdíj emelésének. (3.sz. táblázat)

A kamara központi apparátusa, az el-
nökség, a bizottságok és a tagozatok is fel-
adataik ellátása során jelentős segítséget 
kaptak a területi szervezetektől, amelyek 
biztosították, hogy a kamara tagjaihoz 
kellő időben eljussanak a kamarával és a 
könyvvizsgálati gyakorlattal kapcsolatos 
információk, összefogták a könyvvizsgá-
lók továbbképzését és segítették az orszá-
gos kamarai elnökség munkáját. 

Dr. Lukács János
elnök

A	kamara	középtávú	programjának	
teljesüléséről,	valamint	az	elnökség	és	
az	elnök	munkájáról	a	2016.	évi		
számunkban	számolunk	be.

1. táblázat: A kamarai tagok számának megoszlása és alakulása

Megnevezés
Fő % Fő % Változás 

2014 2015 (%)

Kamarai tagok száma 
(fő) ebből:

5 123 100,0 4 978 100,0 97,2

     – főfoglalkozású 2 879 56,2 2 795 56,1

     – szüneteltető 2 244 43,8 2 183 43,9

     – fővárosi 1 909 37,3 1 870 37,6

     – megyei 3 214 62,7 3 108 62,4

     – férfi 1 544 30,1 1 508 30,3

     – nő 3 579 69,9 3 470 69,7

     – 40 év alatti 268 5,2 186 3,7

     – 41-50 év közötti 1 308 25,5 1 265 25,1

     – 51-60 év közötti 1 980 38,7 1 846 37,0

     – 61-70 év közötti 1 225 23,9 1 321 26,5

     – 71 év fölötti 342 6,7 360 7,2

Könyvvizsgáló cégek 
száma (db) 1 852 – 1 814 – 97,9

3. táblázat: A kamarai díjbevételek alakulása (E Ft)
Díjbevétel 2011 2012 2013 2014 2015

Tagdíj 261 714 210 214 203 427 198 660 268 731

Hozzájárulási díj 406 346 449 480 413 029 394 882 372 167

Összesen 668 060 659 694 674 977 593 542 640 898

2. táblázat: Kiadott könyvvizsgálói jelentések és díjbevételek alakulása
Megnevezés 2014-ben 2015-ben Változás (%) 

Könyvvizsgálói jelentések száma (db) 33 415 30 665 91,8

Könyvvizsgálati díjbevételek (E Ft) 31 464 29 696 94,4
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

Tájékoztatás a 2015. november hónapban átvezetett státuszmódosításokról

Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

tagságát szüneteltetőből Főfoglalkozásúba

Varga Zoltánné 2015.11.10. 000754 Veszprém Kérelemre

Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe

Bükkösiné Kas Erika 2015.11.10. 004987 Hajdú-Bihar Kérelemre

Horváth Gabriella 2015.11.10. 005796 Vas Kérelemre

Lencse Franciska 2015.11.10. 007212 Budapest Kérelemre

Megszűnt tagsági viszony

Aszódi Albert 2015.09.23. 005531 Pest Elhunyt

Görögné Horacsek Melitta 2015.10.15. 004352 Győr-Moson-Sopron Kérelemre

Makláry Valentin 2015.11.01. 003261 Budapest Kérelemre

Mettler Ádám 2015.09.28. 002196 Bács-Kiskun Elhunyt

dr. Pongrácz Barbara 2015.07.17. 004088 Budapest Elhunyt

Sashalmi Józsefné 2015.10.05. 006326 Budapest Elhunyt

dr. Tóth Miklós 2015.10.31. 001074 Zala Kérelemre

Umenhoffer Ferencné 2015.11.01. 000751 Veszprém Kérelemre

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

Nyilvántartásból törölt Társaságok

AUDIT-PERCENT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt. 2015.10.29. 001956 Hajdú-Bihar Kérelemre

PILLÉR AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft 2015.11.04. 000524 Győr-Moson-Sopron Kérelemre

PROFESSIONAL AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2015.10.28. 002632 Budapest Kérelemre

Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete

Nyilvántartásba vett Társaságok

„SZÉCSI ÉS TÁRSAI” Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 004252 Békés 2015.11.10.

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).”

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

Szutor Imréné 003041 Költségvetési KM003041 2015.11.10.

EXTRA-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 001765 Befektetési vállalkozási TBV001765 2015.11.10.

PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és 
Gazdasági Szolgáltató Kft. 000708 Befektetési vállalkozási TBV000708 2015.11.10.
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A Szakértői Bizottság közleménye

KÖZÚTI ÁRUFORGALMI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES KÖNYVVIZSGÁLÓI NYILATKOZAT
2015. OKTÓBER 15.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, 
hogy változott a közúti áruforgalmi enge-
dély kiadásához szükséges könyvvizsgá-
lói nyilatkozatra vonatkozó kormányren-
delet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM 
rendelet alapján kellett kiadni a nyilat-
kozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben 
kihirdetett 261/2011. (XII.7.)- többször 
módosított- Kormányrendelet írja elő, 
hogy Magyarország területén belföldi 
forgalomban díj ellenében végzett közúti 
árutovábbítási, valamint autóbusszal díj 
ellenében végzett személyszállítási tevé-
kenység, saját számlás közúti áruszállí-
tás és autóbusszal végzett saját számlás 
személyszállítás csak engedély birtoká-
ban végezhető.

Az engedély kiadásának feltétele, 
hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő 
pénzügyi helyzetet.
A kormányrendelet 12. §-a határozza 
meg, hogy melyek a megfelelő pénz-
ügyi helyzet igazolási lehetőségek.

12. § (1) A gazdálkodó szervezet 
pénzügyi helyzete abban az esetben 
megfelelő, ha

a) a tevékenység megkezdéséhez és a 
zavartalan üzletvitelhez az 1071/2009/
EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésé-
ben meghatározott tőkeerővel rendelke-
zik, és

b) a kérelem benyújtásának időpontjá-
ban az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint 
- köztartozásmentes adózónak minősül.

(2)1

(3) A megfelelő pénzügyi helyzet az 
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra 
vonatkozóan a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló 
nyilatkozatával, nyilvántartásba vett 
könyvvizsgálói társaság nyilatkozatá-
val, vagy vagyoni biztosíték igazolásá-
val tanúsítható.

(3a)2 A megfelelő pénzügyi helyzet az 
(1) bekezdés b) pontjában foglaltakra 
vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (a továbbiakban: NAV) által ve-
zetett köztartozásmentes adózói adat-
bázis és a székhely szerinti települési 
önkormányzat által vezetett hasonló 
célú adatbázis adatai alapján tanúsít-
ható.

(4) A könyvvizsgálói nyilatkozatnak 
a gazdálkodó szervezet számvitelről 
szóló törvény alapján készített beszá-
molója - beszámoló hiányában nyitó-
mérleg, vagyonmérleg vagy vagyonki-
mutatás - alapján kell tanúsítania az 
(1) bekezdés a) pontjában foglaltak 
- egy évnél nem régebbi időpontban 
való - teljesülését. A közlekedési ható-
ság a gazdálkodó szervezettől kérheti 
a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául 
szolgáló bármely dokumentum bemu-
tatását is.

(5)3 Vagyoni biztosíték lehet az (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
összegnek megfelelő - pénzügyi intéz-
ménynél lekötött és elkülönített - pénz-
összeg, pénzügyi intézmény által vállalt 
kezesség, garanciaszerződés, vagy biz-
tosító intézettel kötött felelősségbizto-
sítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó 
szerződést legalább egy évi időtartamra 
kell megkötni. A gazdálkodó szervezet 
legkésőbb a szerződés lejártáig köteles 
igazolni, hogy a szerződést meghosz-

szabbította, vagy más pénzügyi intéz-
ménnyel, biztosító intézettel új szerző-
dést kötött.

(6) Amennyiben a pénzügyi feltéte-
lek már nem teljesülnek, a közlekedési 
hatóság a gazdálkodó szervezet kérel-
mére legfeljebb hat hónapi időtartamra 
haladékot adhat azok teljesítése alól, 
ha a gazdálkodó szervezet - megalapo-
zott üzleti terv alapján - könyvvizsgálói 
nyilatkozattal tanúsítja, hogy meghatá-
rozott időn belül nagy valószínűséggel 
várható a pénzügyi feltételek ismételt 
teljesítése. Az engedélyezett határidő 
lejártával a gazdálkodó szervezet köte-
les igazolni a pénzügyi feltételek meg-
létét. Az a gazdálkodó szervezet, amely 
a pénzügyi feltételek teljesítésére hala-
dékot kapott, a kérelme benyújtásától 
számított öt éven belül erre irányuló ké-
relmet ismételten nem nyújthat be.

A könyvvizsgáló nyilatkozatnál az Eu-
rópai Parlament és Tanács 1071/2009/
EK rendeletét – 2009. (X.21.) – kell fi-
gyelembe venni.
Eszerint a vállalkozásnak az éves be-
számoló alapján bizonyítania kell, 
hogy minden évben rendelkezik:
•	 egy használatban lévő gépjármű eseté-

ben 9.000 EUR-nak, és
•	 minden további gépjármű esetében 

5.000 EUR-nak megfelelő tőkével és 
tartalékkal.

Az euró értékénél alkalmazandó árfo-
lyamként az október első munkanapján 
érvényes, és az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett árfolyamot kell hasz-
nálni.

Az árfolyamok a következő naptári év 
(2016.) január 1.-jétől hatályosak. 
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HATÁROZATOK

Budapest, 2015. november 24.
Dr. Lukács János, elnök

112/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi 
bizottság FBH-9/2015. sorszámú hatá-
rozatát helybenhagyta, egyúttal az eljá-
rás alá vont kamarai tag könyvvizsgálót 
az alapszabály 450/A. pontja alapján 
30.000.-Ft II. fokú fegyelmi eljárási költ-
ségtérítés megfizetésére kötelezte.

113/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi 

bizottság FBH-66/2015. sorszámú ha-
tározatát hatályon kívül helyezte és a fe-
gyelmi bizottságot új eljárásra utasította.
114/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta a 2015. 
szeptember 30-áig hozott küldöttgyűlési 
és elnökségi határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót.

115/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nökségének döntése értelmében a 2015. 
december 12-i küldöttgyűlésen a 2012-
2015. évi tevékenységre, a középtávú 
program végrehajtására vonatkozó ka-

marai testületi beszámolók kerülnek 
előterjesztésre.

116/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és az elhangzott mó-
dosításokkal (a közfelügyeleti hatóság 
előzetesen jelzett kiegészítései mellett a 
17. pontban rögzített 5 éves újrajelentke-
zési tilalom 3 évre történő módosítása, 
valamint a 37. pont vizsgaidőpont értesí-
téssel való kiegészítése) jóváhagyta a ka-
mara szakmai minősítő vizsgaszabályza-
tának és 1-6. szám alatti mellékleteinek 
előterjesztés szerinti tervezetét, melyek 
hatályba lépéséhez a közfelügyeleti ható-
ság jóváhagyása szükséges.
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT 
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI – (2015. 11. 20.)

2015. október 1-én közzétett euró 
árfolyam: 312,80 Ft/EUR (2015/C 
324/06).

2016.01.01-től a könyvvizsgálói nyi-
latkozatnál azt kell vizsgálni, hogy 
gépjárművek számának megfelelően a 
vállalkozás rendelkezik az alábbi saját 
tőkével.
•	első	gépjármű	esetében:	9.000	EUR	×	
312,80Ft/EUR = 2.815.200 Ft.

•	 további	 gépjárművek	 esetében:	 5.000	
EUR	×	312,80Ft/EUR	=	1.564.000	Ft.

A könyvvizsgálói nyilatkozatot a Tu-
dástár / Dokumentumok oldalról tölthe-
tik le.

Közlöny letöltés (árfolyamok):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
HU/TXT/?uri=uriserv: 
OJ.C_.2015.324.01.0005.01.HUN 

Jegyzet: 
1. Hatályon kívül helyezte: 280/2013. (VII. 24.) 
Korm. rendelet 17. § (2). Hatálytalan: 2013. 
VII. 25-től. 
2. Beiktatta: 228/2012. (VIII. 23.) Korm. 
rendelet 6. § (3). Hatályos: 2012. X. 22-től. 
3. Módosította: 53/2014. (III. 3.) Korm. 
rendelet 33. § b).

Minden tagunknak békés, boldog karácsonyt 
és sikeres új évet kívánunk!
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117/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége elfogadta a következő elnökség 
részére átadandó feladatok előterjesztés 
szerinti felsorolását azzal, hogy hasonló 
összesítést a kamarai bizottságoknak is 
össze kell állítaniuk.

118/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a soron következő küldöttgyűlésen 
indítványozza a 42/2015. (09.04.) és 
43/2015. (09.04.) Kgy. számú határozat 
olyan tartalmú kiegészítését, hogy az 
emelt összegű felelősségbiztosítási köve-
telményeket a 2015. üzleti év számviteli 
törvény szerinti beszámolójára vonatko-
zó jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói feladatok teljesítéséig, 
de legkésőbb 2016. június 1-ig nem kell 
alkalmazni. 

119/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége megtárgyalta a 2016. január 
1-jétől kezdődően megbízatásonként 
kifizethető kamarai tiszteletdíjak ösz-
szegére vonatkozó előterjesztést, és azt 
az elfogadott módosításokkal (elnöki 
tiszteletdíj összege: 600.000.-Ft, alel-
nöki tiszteletdíj összege: 250.000.-Ft, 
további elnökségi tagok tiszteletdíjának 
összege 80.000.-Ft, a területi szerveze-
tek elnökségének elnökön kívüli tagjai 
0-40  000.- Ft,  fegyelmi megbízott, bi-
zottsági elnökök és OKKT elnök tiszte-
letdíjának összege 160.000.-Ft, további 
bizottsági és OKKT elnökön kívüli ta-

gok tiszteletdíjának összege 55.000.-
Ft,) a kamara küldöttgyűlése elé ter-
jeszti elfogadásra.

120/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége jóváhagyta, hogy a kamara elnöke 
2015. december 12-ére az előterjesztés-
ben megjelölt napirendi pontokkal kül-
döttgyűlést hívjon össze azzal, hogy a 
központi választási bizottsághoz tartozó 
jelölő és szavazatszámláló bizottság ki-
egészítése új napirendi pontként felvé-
telre kerül, míg a tervezet szerinti 2. na-
pirendi pont a 115/2015. (11.20.) számú 
elnökségi határozatnak megfelelően mó-
dosul,  a kamarai gazdálkodásra vonat-
kozó döntéshozatal külön napirendként 
történő – választásokat megelőző – meg-
tárgyalása mellett. Az elnökség a kamara 
központi választási bizottságához tarto-
zó jelölőbizottság 4. és 5. tagjának Dr. 
Francsovics Istvánt és Dr. Sztanó Imrét, 
a szavazatszámláló bizottság 4. tagjának 
Makács Pálnét javasolja a küldöttgyűlés-
nek megválasztani azzal, hogy a jelöltek 
névsora az érintettek elfogadó nyilatko-
zatától, illetve a helyszíni jelölési eljá-
rás eredményétől függően módosulhat. 
Az elnökség a küldöttgyűlés levelező el-
nökeként Ratku Antal küldöttet javasolja 
megválasztani.

121/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége elfogadta a minőségellenőrzési 
bizottság 2015. évi minőségellenőrzési 
adatszolgáltatások értékelésére vonat-
kozó jelentését.

122/2015. (11.20.) 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.

123/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara meg-
tárgyalta és elfogadta a kamara 2015. III. 
negyedéves gazdálkodásáról szóló tájé-
koztatást.

124/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége tudomásul vette az MKVK Tol-
na Megyei Szervezetének, Győr-Moson-
Sopron Megyei Szervezetének, Budapest 
Fővárosi Szervezetének, valamint Nóg-
rád Megyei Szervezetének munkájáról 
készült beszámolót.

125/2015. (11.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége „a kérdőív a befektetési alapok és 
kockázati tőkealapok könyvvizsgálatá-
nak minőségellenőrzéséhez” szakanyag 
elkészítése, illetve „a könyvvizsgálati 
munkafolyamatok dokumentálása 2015.” 
című továbbképzési anyag elkészítése és 
előadása tárgyában Mádi- Szabó Zoltán 
és Munkácsi Márta minőségellenőrzé-
si bizottsági taggal kötendő megbízási 
szerződéseket az előterjesztésben feltűn-
tetett díjazás ellenében jóváhagyta.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVVIZSGÁLÓI 
KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ TÖRTÉNŐ 
KÖNYVVIZSGÁLÓI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ
Felhívjuk a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízással rendelkező könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 
figyelmét, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 189. § (6) bekezdése szerinti adatszol-
gáltatást 2015. december 31-ig szükséges teljesíteniük a közfelügyeleti hatóság felé.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény 189. § (6) bekez-
dése előírja, hogy a kamarai tag könyv-
vizsgáló, könyvvizsgáló cég december 
31-ig tájékoztatja a közfelügyeleti ható-
ságot a december 31-én hatályban lévő, 
közérdeklődésre számot tartó gazdálko-
dóval1 kötött jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységre 
vonatkozó megbízásairól.

Az adatszolgáltatást minden esetben az 
adatszolgáltatás megtételének időpont-
jában ismert adatok alapján szükséges 
megtenni.

Amennyiben a közérdeklődésre szá-
mot tartó gazdálkodóval a könyvvizs-

gáló cég kötött megbízási szerződést és 
az 2015. december 31-én hatályban van, 
úgy az adatszolgáltatást a könyvvizsgá-
ló cégnek kell teljesítenie. Amennyiben 
a könyvvizsgálói szerződést a termé-
szetes személy könyvvizsgáló kötötte a 
közérdeklődésre számot tartó gazdálko-
dóval, úgy a december 31-ig teljesítendő 
adatszolgáltatást a természetes személy 
könyvvizsgálónak kell megtennie.

Amennyiben a kamarai tag könyvvizs-
gálónak/könyvvizsgáló cégnek 2015. 
december 31-én hatályos jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenységre vonatkozó megbízási 
szerződése van közérdeklődésre számot 
tartó gazdálkodóval, úgy az 1. számú 
mellékletben szereplő táblázatot kell ki-

tölteni: „Adatszolgáltatás a közérdeklő-
désre számot tartó gazdálkodók könyv-
vizsgálatáról”. Amennyiben a kamarai 
tag könyvvizsgálónak vagy könyvvizs-
gáló cégnek nincs 2015. december 31-én 
hatályos jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenységre vonat-
kozó megbízása közérdeklődésre számot 
tartó gazdálkodóval, úgy nem szükséges 
nullás adatszolgáltatást küldenie a ható-
ság számára.

Bővebb	információt,	a	kitöltési	útmutatót	
valamint	a	nyomtatványt	az	alábbi	linkre	
kattintva	találja:	http://www.mkvk.hu/
kamarai/kozlemenyek/kozfelugyelet_
adatszolgaltatas_20151210

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MUNKATÁRSAT KERES
könyvvizsgáló szakértő munkakörbe.

A SZAKÉRTŐI MUNKATÁRS FELADATAI: 
•	folyamatosan figyelemmel kíséri a 

hazai jogszabályi változásokat, és az 
aktualitásokról a kamara vezetését, 
és illetékes bizottságait tájékoztatja;

•	koordinálja a konzultációs szolgálat 
működését, illetve szükség esetén 
megválaszolja a könyvvizsgálóktól 
érkező kérdéseket;

•	koordinálja és a válaszokat jóváha-
gyásra előkészíti az olyan jellegű 
megkeresések esetében, amelyek 
egy-egy előterjesztés, vitaanyag 

tekintetében a kamara véleményét, 
észrevételeit igénylik;

•	a kérdésekről, felmérésekről, 
véleményezésekről, azok témájáról, 
határidejéről, a kiment válaszokról 
a válaszadásba bevont személyekről 
nyilvántartást vezet;

•	támogatja a Szakértői bizottság 
munkáját.

ELVÁRÁSOK:
•	Szakirányú felsőfokú egyetemi vagy 

főiskolai végzettség

•	Könyvvizsgálói képesítés
•	Pontosság, precizitás, felelősségtel-

jes munkavégzés
•	Képesség önálló munkavégzésre és 

csapatmunkára egyaránt
•	MS Office felhasználó szintű ismerete

ELŐNYÖK:
•	közigazgatásban szerzett tapasztalat
•	MonDoc System elektronikus 

integrált irat- és dokumentumkezelő 
rendszer ismerete

•	önálló, gyors és precíz munkavégzés 

•	megbízhatóság
•	problémamegoldó képesség; 
•	terhelhetőség

AMIT KÍNÁLUNK:
•	Fiatalos, kulturált munkakörnyezet
•	Versenyképes jövedelem
•	Szakmai kihívást jelentő projektek
•	Nagyfokú önállóság, és lehetőség a 

saját ötletek, elképzelések megva-
lósítására

•	Felelősségteljes munka

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
MUNKÁBA ÁLLÁS KEZDETE: a pályázatok elbírálását követően azonnal

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. december 28.
JELENTKEZÉS MÓDJA: Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel, a fizetési igény megjelölésével lehet a fotitkar@mkvk.hu e-mail címen.


