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a	jelenével”	–	beszámoló	Pankucsi	
Zoltán	helyettes	államtitkár	
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Bevezető gondolataiban Pankucsi Zoltán 
gratulált az elnökség minden új és újra-
választott tagjának, majd megjegyezte, 
hogy a vezetőség felelőssége óriási lesz 
abban, hogy a kamara előtt álló, kihívá-
sokkal teli időszakot miként tudja majd 
a minisztériummal közösen termőre for-
dítani. Ezt követően részletesen beszélt 
a múltról, a jelenről és a jövőről is. 

MÚLT 
Elmondta, hogy egy teljesen új, nyitott és 
megoldásokat kereső vezetésnek célszerű 
felderíteni a minisztérium és a kamara vo-
natkozásában felvetődött azon múltbéli 
kérdéseket, melyek nem zárultak le, csak 
abbamaradt róluk a vita. Ezen helyzetek 
tisztázása azért is fontos, hogy ezek ne 
determinálják az újonnan megválasztott 
tisztségviselőknek és vezetőknek a mun-
káját. Mint mondta, ebben segítség lehet 
az Állami Számvevőszék jelenleg is zajló 
vizsgálata, melynek során elképzelhető, 
hogy a Számvevőszéknek lesz olyan ja-
vaslata, amelyre majd oda kell figyelni, 
és a múltbeli ügyek rendezését is maga 
után fogja vonni. Hozzátette, hogy ugyan 
volt egy bizottság a kamarában – mely-
nek megállapításai a minisztériumba is 
eljutottak –, de megfontolásra javasolta, 
hogy az új elnökség újra vegye elő ezeket 
az ügyeket átgondolásra. Véleménye sze-
rint anélkül, hogy a múltat megnyugta-
tóan rendeznénk, az új elnökség nem fog 
tudni a saját feladataira koncentrálni.

JELEN
A jelen legérdekesebb kihívásának azt te-
kinti, hogy a kamara végre szembenézzen 

azzal, hogy pontosan mit is csinál, milyen 
feladatokat lát el ténylegesen. Egy-két éve 
ugyan elindult ez ügyben egy közös gon-
dolkodás, de újra és újra arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a kamara jövőjéről 
akkor lehet majd csak beszélni, ha tisz-
tában vagyunk a kamara jelenével, és ha 
feltártunk és megválaszoltunk bizonyos 
szenzitív kérdéseket is. Annak nyomán, 
hogy meghatározásra kerültek az egyes 
szervezeti egységek feladatai, el lehet 
majd dönteni, hogy ebből mi az, amit cél-
szerű és indokolt fenntartani a jövőben, 
és mi az, amit nem. 

Ennek a kérdésnek a megválaszolása 
színtiszta kamarai belügy, ahogy fogal-
mazott, független mind az auditreform-
tól, mind pedig a kormányzati elképze-
lésektől. 

JÖVŐ
Ha a kamara – a jelen alapos vizsgálata 
alapján – meghatározta azt, hogy a jövő-
ben milyen funkcióit tartja indokoltnak 
fenntartani, akkor ezeket össze lehet han-
golni a kormányzati elképzelésekkel is. 
A helyettes államtitkár ígéretet tett arra, 
hogy a minisztérium komoly és érdemi 

BESZÁMOLÓ PANKUCSI ZOLTÁN ELNÖKSÉGI 
ÜLÉSEN ELHANGZOTT BESZÉDÉRŐL
A kamara újonnan megválasztott elnöksége első ízben 2016. január 22-én ülésezett, mely ülésnek a dísz-
vendége Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium adószabályozásért és számvitelért felelős 
helyettes államtitkára volt. A helyettes államtitkár átfogó képet vázolt fel a könyvvizsgálat helyzetéről, a 
várható jogszabályi változásokról, valamint a minisztérium kamarával szemben támasztott elvárásairól.

KAMARAI BESZÁMOLÓ
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„A kamara jövőjéről akkor lehet beszélni, 
ha tisztában vagyunk a jelenével”



A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

KAMARAI BESZÁMOLÓ

KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA | 2016. FEBRUÁR

együttműködést fog megvalósítani és 
fenntartani a kamarával. Elmondta, hogy 
a minisztérium nyitott az egyeztetésekre, 
a kamarától érkező javaslatok érdemi vizs-
gálatára, és amennyiben ezek találkoznak 
a kormányzat elképzeléseivel, akkor akár 
jogszabály-módosításra is sor kerülhet. 

KORMÁNYZATI ELVÁRÁSOK
Az aktuális sajtóhírekre kitérve elmond-
ta, hogy a kormányzat oldaláról van egy 
olyan elvárás, miszerint a pénzügyi szak-
mák felügyeletét erősíteni kell. A könyv-
vizsgálóknak nagy meglepetést nem fog 
hozni, hogy ez a közfelügyeleti hatóság 
kibővítésével jár, annyiban hordoz újdon-
ságot a helyzet, hogy már az első fél év-
ben jogalkotásra is sor fog kerülni, hogy 
a könyvelőket és az adótanácsadókat is 
ellenőrizni lehessen. Ennek keretében – 
részben összekapcsolva az auditreform-
mal is – arról is döntést kell hozni, hogy 
a minisztériumnak át kell vennie a kama-
rától néhány hatósági jellegű feladat ellá-
tását is. Mint mondta, tisztában van vele, 
hogy ez alapvető hatással lehet a kama-
ra jövőbeni működésére is, ugyanakkor 
hozzátette: önmagában az, hogy hatósá-
gi feladatokat át kell vennie a miniszté-
riumnak, nem jelenti azt, hogy a kamarai 
működés kiüresedne, sőt, rámutatott, 
hogy a kamarai működés a szakmaiság 
tekintetében ezáltal tud majd igazán 
megerősödni. 

Úgy fogalmazott, hogy a kamara éle-
tében formai változásokra fog sor kerül-
ni azzal, hogy a legtöbb hatósági jellegű 
döntésre a minisztérium teszi majd ki 
a végső pontot, de a javaslatok, amikre a 
pontot a minisztérium  kiteszi, továbbra is 
a kamarától kell, hogy érkezzenek. A ka-
marának ilyen értelemben óriási felelős-
sége lesz abban, hogy a minisztériumot 
támogató javaslatok valóban jók legyenek. 

Beszédében elismerte a kamarai szer-
vezetrendszerben és a kamarai tagoknál 
meglévő tudást és szakmai tapasztalatot, 
így rengeteg ügyben – a továbbképzés-
től kezdve a standardok szövegezésén 

át egészen a képesítési követelmények 
meghatározásáig – szakmai támogatásra 
támaszkodnának, melynek forrása más 
nem lehet, mint a könyvvizsgálói kamara. 

Elmondta, hogy mindenképpen haté-
kony keretet kell kialakítani arra, hogy 
a szakmai előkészítési munka a későb-
biekben, a felügyeleti tevékenység keretei 
között is hasznosítható legyen. 

Pankucsi Zoltán rámutatott, hogy egy 
szakmailag professzionális kamarának 
kell működnie, mert ezen fog múlni az, 
hogy a felügyelet végül milyen elvek sze-
rint működik, hogy (továbbra is) milyen 
standardok szerint kell minden könyv-
vizsgálónak működnie, illetve mit kérnek 
számon a könyvvizsgálóktól. 

TOVÁBBKÉPZÉS
A továbbképzésekre rátérve a helyettes 
államtitkár hangsúlyozta, hogy olyan 
képzési formákat kell bevezetni a kama-
rai továbbképzés rendszerébe, melyek ol-
csóbb és főként hatékonyabb irányba mu-
tatnak, és amelyekkel meg lehet győződni 
arról, hogy az érintett könyvvizsgálók az 
elhangzottakat valóban elsajátították. 
Célszerű és általánosan elterjedt mód-
szerként említette az e-learning rendsze-
rét, melynek keretében tesztkérdésekre 
választ adva lehet megbizonyosodni 
arról, hogy a hallgató valóban figyelt-e 
az előadás alatt. Elmondta, hogy nem 
szükséges olyan szinten levizsgáztatni 
a könyvvizsgálókat, mint ahogy az zaj-
lik egy okleveles könyvvizsgálói képzés 
vizsgáztatása során, de legalább néhány 
tesztkérdéssel arra kellene szorítani az 
összes résztvevőt, hogy figyeljen oda, 
próbáljon meg válaszolni a tananyaggal 
kapcsolatos kérdésekre. 

Az e-learning nemcsak költséghaté-
kony képzési formát jelenthet a tovább-
képzésben, de egyúttal lehetőséget is 
teremt a visszacsatolásra. E módszerrel 
ugyanis azt is jelezni lehet egy könyvvizs-
gálónak, hogy a vele szemben támasztott 
elvárás megfelel-e a tényleges gyakorlat-
nak, illetve érti-e, hogy mit miért tesz.  

AUDITREFORM
Az auditreform kapcsán rámutatott, hogy 
elsődleges cél az uniós szabályok imple-
mentálása oly módon, hogy azt a szakma 
is elfogadhatónak tartsa. Mint mondta, a 
minisztérium keze meg van kötve, hiszen 
az auditreform elég széles körű előírás-
rendszerének túlnyomó részében nincs 
különösebb mozgástere a tagállamoknak. 

A minisztérium semmiképp sem szeret-
né a versenyt korlátozni a magyar piacon, 
továbbá nem tervezik az uniós minimum-
nál nehezebb követelmények előírását. 
Ennek értelmében, ahol van lehetőség az 
auditreform implementálása során szigo-
rúbb, illetve kevésbé szigorúbb irányokba 
elmenni, ott a kevésbé szigorúbb irányba 
fordulnának, mert a versenyt és a minő-
ségi szolgáltatásokat nem korlátozni, 
hanem ellenkezőleg, fokozni szeretnék a 
könyvvizsgálói piacon. 

Terveik szerint az auditreformmal 
kapcsolatos tervezetet pár héten belül 
eljuttatják a kamara számára, számítva 
arra, hogy minél több kolléga véleményét 
vissza tudják csatolni annak átdolgozása 
során. Kiemelte, hogy a minisztérium 
a beérkező javaslatokra érdemben kíván 
reagálni, hiszen közös cél, hogy a szabá-
lyozást mindenki megértse, annak alkal-
mazásában ne legyen félreértés. 

Pankucsi Zoltán a jogalkotási folya-
matra rátérve vállalta, hogy azon terve-
zeteket, amelyeket a Nemzetgazdasági 
Minisztérium készít elő, időben átküldik 
a kamara számára véleményezésre. Po-
zitív példaként említette az IFRS-re való 
átállást, ahol sikerült egy jó együttmű-
ködést kialakítani a minisztériumnak és 
a kamarának. 

Végezetül a helyettes államtitkár el-
mondta:  a minisztériumnak és a kama-
rának közös erővel javítania kell a kamara 
jelenlegi, nem feltétlenül jó megítélésén, 
melyhez a minisztérium minden támoga-
tást meg fog adni. 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala 
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A FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

Tájékoztatás a 2016. január hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

Tagságát szüneteltetőből főfoglalkozásúba
Pap Jánosné 2016.01.12. 005491 Pest Kérelemre

Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe
Jónás József 2016.01.12. 003495 Budapest Kérelemre
Kékesi Judit 2016.01.12. 004724 Budapest Kérelemre
Szakács Sándor 2016.01.12. 001352 Pest Kérelemre

Megszűnt tagsági viszony
Andrási Imre Zsolt 2016.01.01. 001517 Baranya Kérelemre
Aszmann József 2015.12.31. 001519 Baranya Kérelemre
Bakos Ferenc Sándorné 2016.01.01. 006467 Vas Kérelemre
Bánszegi György 2015.12.10. 002931 Budapest Elhunyt
Buránszky Sarolta 2015.12.31. 005999 Budapest Kérelemre
Dajkáné Bozsóki Margit 2015.12.31. 006457 Budapest Kérelemre
Dér Géza 2016.01.01. 000655 Veszprém Kérelemre
Dr. Bokor Pál 2015.12.31. 004742 Budapest Kérelemre
Dr. Dobóczky István 2015.11.21. 003134 Budapest Elhunyt
Dr. Klucsik Ágnes 2016.01.01. 001586 Baranya Kérelemre
Dr. Szél Csaba 2016.01.01. 002726 Budapest Kérelemre
Dr. Váczi Zoltán 2015.12.31. 004182 Budapest Kérelemre
Dr. Várkonyi Györgyi 2015.12.31. 000459 Fejér Kérelemre
Erdősné Salamon Katalin 2015.12.31. 000778 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
Fogarasi Miklós 2016.01.01. 003224 Budapest Kérelemre
Folmegné Czirák Julianna 2015.12.31. 005056 Fejér Kérelemre
Gál Sándorné 2015.12.31. 000031 Heves Kérelemre
Gergely Lászlóné 2015.12.31. 006608 Komárom-Esztergom Kérelemre
Gurzó Jánosné 2015.12.31. 001567 Baranya Kérelemre
Kapuvári Anett 2016.01.11. 006418 Tolna Kérelemre
Kardos Mihály 2016.01.01. 000807 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
Kasza Erzsébet Viktória 2015.12.31. 000528 Csongrád Kérelemre
Kemény Anna 2016.01.05. 002173 Bács-Kiskun Kérelemre
Korbélyi Ildikó 2015.12.31. 003934 Budapest Kérelemre
Krepelka Józsefné 2016.01.01. 005740 Budapest Kérelemre
Madarászné Csikász Márta 2016.01.01. 000823 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
Márton Sándorné 2015.12.31. 003278 Budapest Kérelemre
Mátrai Lajosné 2015.12.31. 001814 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Morvay András 2015.12.09. 003358 Budapest Kérelemre
Nagy Árpád 2015.12.31. 000189 Pest Kérelemre
Orbán Jánosné 2016.01.11. 000928 Tolna Kérelemre
Orosz Györgyné 2016.01.01. 000082 Heves Kérelemre
Ökrösné Dusek Katalin 2015.12.31. 002837 Békés Kérelemre
Salamon Lajos 2015.12.31. 004670 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kérelemre
Sibinger Márta 2016.01.01. 001330 Pest Kérelemre
Stáhly-Zsideg Iván Károly 2015.12.31. 006767 Budapest Kérelemre
Tibold Károly 2015.12.31. 002523 Budapest Kérelemre
Vagdalné Pásti Mária 2016.01.01. 001078 Zala Kérelemre
Varga István 2015.12.03. 004488 Győr-Moson-Sopron Elhunyt
Vígh Béla 2015.12.31. 000327 Komárom-Esztergom Kérelemre
Zomboriné Pástét Margit 2016.01.01. 000876 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI  
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2016. JANUÁR 22.)
1/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége Dr. Borzi Miklós fegyelmi megbízott 
etikai szabályzat C/7. f) pontja szerinti aka-
dályoztatására tekintettel a 2016. január 22-i 
elnökségi ülés napirendjén szereplő fegyelmi 
eljárásokban (FBH-72/2015., illetve FBH-
57/2015. sorszámú fegyelmi határozat elleni 
fellebbezés) fegyelmi megbízottnak Agócsné 
Keresztényi Ágnes elnökségi tagot jelöli ki.

2/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge az 1/2016. (01.22.) számú elnökségi ha-
tározattal nem érintett egyéb olyan fegyelmi 
eljárásokban, amelyekben Dr. Borzi Miklós 
fegyelmi megbízottnak a korábbi fegyelmi 
bizottsági elnöki tisztsége miatt az etikai 
szabályzat C/7. f) pontja szerinti akadá-
lyoztatása áll fenn, fegyelmi megbízottnak 
Szilágyi Judit elnökségi tagot jelöli ki.

3/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége az átadás-átvétel során elhangzott 
tájékoztatás alapján, a körülményeket mér-
legelve akként határozott, hogy a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 
30.M.1491/2013. szám alatt folyamatban 
lévő munkaügyi per kapcsán az ügy jelen 

állásában nem kíván peren kívüli egyezsé-
get kötni.

4/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége az automatikus egyidejű, illetve hang-
felvételről történő jegyzőkönyvvezetésre 
vonatkozó határozati javaslat elvetését kö-
vetően akként határozott, hogy az elnöksé-
gi ülésekről a jövőben is hangfelvétel készül, 
melynek alapján, szükség esetén (fegyelmi 
eljárások, közfelügyeleti hatósági/miniszté-
riumi megkeresés) a kamarai apparátus szó 
szerinti jegyzőkönyvet vesz fel.

5/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a szóbeli módosító indítványt elfogadva 
az elnökség ügyrendi szabályzata 5.7. pont-
jának utolsó bekezdését akként módosí-
totta, hogy a napirendi pont előterjesztője 
választása szerint jogosult az elhangzott 
kérdésekre kérdésenként vagy maximum 5 
percben együttesen válaszolni.

6/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bi-
zottság FBH-72/2015. sorszámú – az FBH-
72-K/2015. és FBH-72-K-2/2015. sorszámú 

határozattal kijavított – határozatát meg-
változtatta, az eljárás alá vont kamarai tagot 
írásbeli megrovásban részesítette. Az elnök-
ség az alapszabály 450/A. pontja alapján – 
az I. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés 
összegének helybenhagyása mellett – a II. 
fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfi-
zetésére kötelezést mellőzte.

7/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi 
bizottság FBH-57/2015. sorszámú határo-
zatát megváltoztatta és a könyvvizsgálóval 
szembeni fegyelmi eljárást a kamarai tag 
tagsági viszonyának időközbeni megszűné-
sére tekintettel hatáskör hiánya miatt meg-
szüntette.

8/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a minőség-ellen-
őrzési bizottság MB/0045-4/2015. sorszá-
mú határozatát helybenhagyta.

9/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a minőség-
ellenőrzési bizottság MB/0046-4/2015. 
sorszámú határozatát helybenhagyta.

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka
Nyilvántartásból törölt társaságok
A&M Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 2016.01.11. 002560 Komárom-Esztergom Kérelemre
VASI REVIDIÁL Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft. 2015.12.30. 000731 Vas Kérelemre
AUDITÁL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szakértői Kft. 2015.12.31. 000482 Fejér Kérelemre

MÉRLEG-KONTROLL Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. 2016.01.01. 000682 Jász-Nagykun- 
Szolnok

Kérelemre

BURÁNSZKY ÉS TÁRSA Gazdasági Tanácsadó Kft. 2015.12.31. 002099 Budapest Kérelemre
KISS-KÖNYVSZAKÉRTÖ Kft. 2015.01.01. 000190 Budapest Kérelemre

Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete
Nyilvántartásba vett társaságok
FERTAX Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. Budapest 004255 2016.01.12.
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HATÁROZATOK

10/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a felvételi bizott-
ság FEB/1842-1/2015. sorszámú határo-
zatát megváltoztatta, és a kamarai tagság 
megszűnésének megállapítása iránti kama-
rai hatósági eljárást megszüntette.

11/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a felvételi bizott-
ság FEB/1865-1/2015. sorszámú határoza-
tát helybenhagyta.

12/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság 
FEB/1823-1/2015. sorszámú határozatát 
megváltoztatta, és a kamarai tagság meg-
szűnésének megállapítása iránti kamarai 
hatósági eljárást megszüntette. Az elnökség 
az érintett kamarai taggal szemben fegyel-
mi eljárás lefolytatását kezdeményezi.

13/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a felvételi bizott-
ság FEB/1500-7/2015. sorszámú határoza-
tát helybenhagyta.

14/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a felvételi bi-
zottság FEB/1644-3/2015. sorszámú hatá-
rozatát megváltoztatott indokolás mellett 
helybenhagyta.

15/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a felvételi bizott-
ság FEB/1647-2/2015. sorszámú határoza-
tát helybenhagyta.

16/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a felvételi bizott-
ság FEB/1545-3/2015. sorszámú határozatát 
megváltoztatta, és a kérelemnek helyt adva a 
kérelmezőnek a pénztári minősítést megadta. 

17/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a tudomására jutott információk alapján 
a 16/2016. (01.22.) számú elnökségi ha-
tározattal elbírált fegyelmi fellebbezéssel 
összefüggésben az adatszolgáltatási köte-
lezettség kapcsán mulasztó könyvvizsgáló 
céggel szemben fegyelmi eljárás lefolytatá-
sát kezdeményezi.

18/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége elfogadta, hogy 2016. évben a kamara 
készítse elő és kezdje meg a 2017. évi üzem-
gazdasági tervnek a feladatok teljes körének 
áttekintésére és azok költségeinek újra meg-
határozására épülő kidolgozását.

19/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgáló Kamara Elnöksé-
ge az előterjesztés alapján 2016. évi terve-
zési irányelvként a következőket fogadta el: 
•  Az e-learning továbbképzés bővítése  leg-

alább 4 kredit e-learning formájában – ka-
maránál történő – megszerzésének előírá-
sa mellett;

•  Az egyes köztestületi tevékenységek költ-
ségei 5%-os csökkentésének vizsgálata;

•  Tagdíjemelésre ne kerüljön sor;
•  25 M Ft osztalékelvárás az MKVK Oktatá-

si Központ Kft.-től;
•  Az  átmenetileg  szabad  pénzeszközök  le-

kötése kamatozó kincstárjegyben;
•  A  területi  szervezetek  részéről  a  könyv-

vizsgálói konferencia szakmai programjá-
nak részvételi díja döntésüktől függően, az 
éves pénzügyi tervükön belül átvállalható 
(a teljes tilalomra, illetve a korlátlan átvál-
lalhatóságra irányuló határozati javaslatot 
az elnökség elvetette);

•  A  2015.  évi  beszámolóban  szerepeltetett 
tényszámok figyelembevételével történő 
tervezés, a területi szervezeteknek áten-
gedett bevételek aktualizált finanszírozási 
modelljének fenntartása mellett;

•  2016.  évben  kihelyezett  kibővített  elnök-
ségi ülés megtartása 2000 E Ft költséggel 
tervezve; 

•  A  kamarai  alkalmazottak  3%-os  bérfej-

lesztésének jóváhagyása, járulékokkal 
együtt hozzávetőleg 6000 E Ft költséggel 
tervezve;

•  A központi karbantartások, javítások ter-
vezett költségeinek jóváhagyása;

•  Könyvvizsgálói jelenléttel történő külső 
rendezvények támogatásának jóváha-
gyása;

•  Az  informatikai  fejlesztések  nevesítése, 
költségvonzatának megtervezése, azok 
szakértői felülvizsgálata;

•  A  kamarai  külső  kommunikáció  költsé-
geinek nevesítése, költségvonzatának sze-
repeltetése.

20/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a 116/2015. (11.20.) számú elnökségi ha-
tározatot hatályon kívül helyezte, egyúttal a 
Magyar Nemzeti Bank észrevételeire tekin-
tettel a kamara szakmai minősítő vizsga-
szabályzatát, valamint 1–5. és 7. szám alatti 
mellékleteit az előterjesztés szerinti véglege-
sített megszövegezéssel hagyta jóvá azzal, 
hogy a szakmai minősítő vizsgaszabályzat 
és mellékleteinek hatályba lépéséhez a köz-
felügyeleti hatóság jóváhagyása szükséges. 

21/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge elfogadta a „Javaslat a XXIV. Országos 
Könyvvizsgálói Konferencia helyszínére, 
várható időpontjára, valamint a konferencia 
szekcióira vonatkozóan” c. előterjesztést.

22/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége az elnökség 2016. I. félévi munkater-
vét azzal a módosítással fogadta el, hogy a 
2016. március 18-i elnökségi ülés tervezett 
napirendje a 7. napirendi pont törlése mel-
lett kiegészül a minőség-ellenőrzési mód-
szertani kézikönyv módosításával.

23/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a PR-feladatok ellátása tárgyában kötött 
megbízási szerződés felmondására vonat-
kozó tájékoztatást tudomásul vette.
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24/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a főtitkári hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót, valamint a beszámoló mellék-
letében szerepeltetett terven felüli költsége-
ket tudomásul vette.

25/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a 2016. évi kötelező kamarai szakmai 
továbbképzés oktatási anyagainak kidolgo-
zására, az oktatók felkészítésére vonatkozó 
pályázat kiírásáról szóló tájékoztatást tudo-
másul vette.

26/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge az okleveles könyvvizsgálói képzés vizs-
gaelnöki névjegyzékbe történő felvétellel 
kapcsolatos pályázat kiírására vonatkozó 
tájékoztatást tudomásul vette.

27/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a szakmai minősítő vizsga vizsgáztatói 
névjegyzékébe történő felvétellel kapcsola-
tos pályázat kiírására vonatkozó tájékozta-
tást tudomásul vette.

28/2016. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
gének döntése értelmében a XXIV. Orszá-
gos Könyvvizsgálói Konferencián a kamara 
leköszönt elnökének és újonnan tisztségvi-
selőnek meg nem választott alelnökeinek 
emlékérem kerül átadásra.

Budapest, 2016. február 1.
Az aláírásban akadályoztatott  

Dr. Pál Tibor elnök helyett:
Barsi Éva szakmai alelnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles  

könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, va-
lamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. 
§ (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási 
tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított 
természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet.

Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve 
a honlapról (www.mkvk.hu) letölthető adatlapon lehet. 

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei:
– az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokoza-
tú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
– a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 
10 évben legalább 5 éves felsőoktatási intézményben és/vagy okleveles 
könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői 
képzésben végzett rendszeres oktatói tevékenység,  
– a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített okta-
tóknál az okleveles könyvvizsgálói képesítés, valamint a kérelem beadá-
sa évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra 
jogosító kamarai tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 5 
évben szerzett legalább 3 éves, a könyvvizsgálat és ellenőrzés témakörben 
szerzett oktatói gyakorlat. 

A b) és c) pontban foglalt feltételnek való megfelelés alól indokolt esetben, 
egyedi mérlegelés alapján az oktatási bizottság felmentést adhat, azzal, 
hogy a b) pontban foglalt feltételeknek való megfelelés alóli felmentéshez 
a számviteli szabályozásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
– pályázati adatlapot,
– rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási 
intézményeknek kell kiállítani,

– maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció 
címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
– könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem 
rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél 
másolatát kötelesek csatolni,
– igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági 
eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási 
díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25 000 Ft.

A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra 
(modulokra) 5 évre adhatja meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2016. április 30.

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

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

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság 
munkatársától, Máté Annától, 
telefonszám: +361 473-4500, +361 473-4541.

Budapest, 2016. január 12.
MKVK oktatási bizottság
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A 2016-OS ADÓMÓDOSÍTÁSOK  
UTOLSÓ FEJEZETE

Tavaly novemberben került sor az adó-
zással kapcsolatos, 2016-ban alkalma-
zandó szabályrendszer kialakítására. 
Ezt követően azonban számos újabb 
törvénymódosításról is szavazott még 
a parlament. Ezek többsége pontosító 
jellegű rendelkezés, amelyekre az adó-
hatóság szervezeti átalakítása miatt 
volt szükség. Néhány érdemi változás is 
megbújt azonban az említett törvények-
ben, amelyeket a Wolters Kluwer Kiadó 
januárban megjelent Adó-kódex: Szám-
vitel 2016 kiadványa az Adóváltozások 
2016 Extra címet viselő mellékletében 
ismertetett a vonatkozó normaszöveg-
kivonatok egyidejű közlésével. Lássunk 
ezek közül néhányat!  

A 2016. január 1-jétől hatályos módo-
sítás szerint a vagyonosodási vizsgálat-
ban becslés alkalmazásának az adóható-
ság eljárásában kizárólag a vagyon elleni 
bűncselekmények, a pénz- és bélyegfor-
galom biztonsága elleni bűncselekmé-
nyek, a költségvetést károsító bűncselek-
mények, a pénzmosás és a gazdálkodás 
rendjét sértő bűncselekmények gyanúja 
miatt indított büntetőeljárás esetén van 
helye.

Az áfát közösségi szinten szabályozó, 
a közös hozzáadottérték-adó rendszeré-
ről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 
által biztosított lehetőségnél fogva 2016. 

január 1-jétől kezdődően 27 százalékról 
5 százalékra csökken az új, 150 négy-
zetmétert meg nem haladó összes hasz-
nos alapterületű lakásnak, illetve a 300 
négyzetmétert meg nem haladó összes 
hasznos alapterületű egylakásos családi 
háznak az értékesítésére alkalmazandó 
általános forgalmi adó mértéke. A módo-
sítás a kedvezményes 5 százalékos kulcs 
alkalmazását ezen új lakóingatlanok ese-
tében 4 éves időtartamra, 2019. decem-
ber 31-éig rendeli alkalmazni.

A látványcsapatsportok társaságiadó-
törvény szerinti támogatása esetén az 
adózó az alaptámogatás és a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás kifizetésének 
tényét annak pénzügyi teljesítésétől szá-
mított 30 napon belül köteles az állami 
adóhatóság részére bejelenteni. 2016. 
január 1-jétől a bejelentési határidő meg-
hosszabbodott, a korábbi 8 napos előírás 
helyett már 30 nap áll az adózók ren-
delkezésére a bejelentési kötelezettség 
teljesítésére. A bevezetett rendelkezések 
eredményeképpen megszűnik a bejelen-
tés jogvesztő jellege is. 

Az eredeti tervek helyett mégis meg-
maradt a helyi iparűzési adó bevallási 
kötelezettsége azoknál az adóalanyok-
nál, amelyeket az adott önkormányzat 
adórendeletének mentességi, kedvez-
ményi szabálya alapján nem terhel 

iparűzésiadó-fizetési kötelezettség. 
Az adó változásokról, a számviteli tör-
vény változásairól és a társadalombiz-
tosítás szabályozását érintő változások-
ról minden információ megtalálható 
az Adó-kódex: Adó-Tb-Számvitel 2016 
szaklapcsomagban. A Számvitel 2016 
lapszám tartalmazza az  egységes szer-
kezetű számviteli törvényt a 2015-ös év-
közi és a 2016-os módosítások kiemelé-
sével, továbbá a változások gyakorla tias, 
példákkal illusztrált magyarázatával. 
A lapszámban kiemelt téma az IFRS-
hez kapcsolódó újdonságok bemutatá-
sa, illetve az Unióhoz igazodó számviteli 
előírások ismertetése.
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