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A KITÖLTÉSSEL KAPCSOLATOS 
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
Eddig a cégem szolgáltatott adatot a 
jelentésekről, idén változatlanul a tár-
saságoknak kell a jelentésekről adatot 
szolgáltatni? 
Nem. A korábbi szemlélet értelmében a 
szerződést aláíró könyvvizsgáló társaság 
volt felelős a kiadott jelentésekről teljes 
körű adatszolgáltatást benyújtani a ka-
mara felé. Azaz, ha egy könyvvizsgáló 
kizárólag könyvvizsgáló társaságban írt 
alá, az általa kiadott jelentéseire vonat-
kozóan nem kellett adatszolgáltatást tel-
jesítenie, ezt a cég (melyben aláírt) telje-
sítette helyette. Idéntől viszont a kiadott 
jelentésekről a jelentést aláíró természe-
tes személy könyvvizsgálónak kell adatot 
szolgáltatnia a kamara felé függetlenül 
attól, hogy egy könyvvizsgáló egyéni vál-
lalkozóként, megbízásos jogviszonyban 
vagy könyvvizsgáló társaságban írt alá. 
Amennyiben egy kamarai tag több cég-
ben (vagy jogviszonyban) írt alá, kérjük, 
ne felejtse el valamennyi könyvvizsgála-
tát lejelenteni (illetve erről tájékoztassa 
az adatszolgáltatása kitöltésével megha-
talmazott személyt is).

> Szüneteltető vagyok. Miért a főfog-
lalkozásúak adatlapját kell kitöltenem?
Az idei adatszolgáltatás alkalmával azon 
könyvvizsgálóknak, akik bár az adat-
szolgáltatás időpontjában szüneteltető 
státuszúak, de adhattak ki jelentést 2014. 
július 1. és 2016. június 30. között, a fő-
foglalkozásúak adatlapját kell kitölteniük. 

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha 
szüneteltető státusz
– 2014. július 1 előtt keletkezett, akkor 
a szüneteltetők adatlapját fogja automa-

tikusan feldobni az online felület (papír 
alapon a szüneteltetők üres adatlapját 
kérjük kitölteni), 
– 2014. július 1 után keletkezett, akkor 
a főfoglalkozásúak adatlapját fogja au-
tomatikusan feldobni az online felület 
(papír alapon a főfoglalkozásúak üres 
adatlapját kérjük kitölteni).

> Minden jelentésről, könyvvizsgálat-
ról kell adatot szolgáltatnom?
Igen. Ld. kitöltési útmutató 8. pontja: az 
idei adatszolgáltatás során minden, 2014. 
július 1 – 2016. június 30-ig kiadott jelen-
tésről a jelentést aláíró természetes sze-
mély könyvvizsgálónak kell adatot szol-
gáltatnia a kamara felé függetlenül attól, 
hogy azt egyéni vállalkozóként, megbí-
zásos jogviszonyban vagy könyvvizsgáló 
cégben írta alá.

> Nem adtam ki jelentést. Ilyenkor mit 
írjak a jelentésekhez?

Amennyiben Ön a 2014. július 1 – 2016. 
június 30-ig terjedő időszakban nem bo-
csátott ki jelentést, úgy a „Kibocsátott 
jelentések” szakaszt nem kell kitöltenie.

> Hogy tudom megadni a jelentések 
adatait?
Az egyes jelentéseket Új kibocsátott je-
lentés gombra kattintva (ld. Útmutató 
8/a pont), vagy XML fájlból importálva 
(ld. Útmutató 8/b pont) lehet felvinni.

> Csak társaságban adtam ki jelentést, 
de egyéni vállalkozóként egyéb szakmai 
szolgáltatást (pl. adótanácsadást) nyúj-
tok. Fel kell-e tűntetni az egyéni vállal-
kozást a tevékenység végzésének módja 
megadásánál? 
Igen. Az egyéb szakmai szolgáltatások 
körét a Kkt. 3.§ (2) szabályozza. (ld. 
Útmutató 5. pont) Egyben felhívjuk 
könyvvizsgáló kollégák szíves figyelmét, 
hogy ha a kamarai tag egyéni vállalko-

ADATSZOLGÁLTATÁS: GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Az alábbiakban a kamara felé intézett leggyakrabban feltett kérdésekből szemezgetünk. Jelen válaszok 
mindegyike megtalálható az adatszolgáltatással kapcsolatos kitöltési útmutatókban, valamint tájékoz-
tatókban. Kérjük, hogy az adatszolgáltatás kitöltésének megkezdése előtt mindenképp figyelmesen 
olvassa el a kitöltési útmutatót, melyből valamennyi kérdésére választ kaphat. 
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zóként nem „könyvvizsgálati tevékeny-
séget vagy egyéb szakmai szolgáltatási 
tevékenységet” végez/végzett úgy az, 
a Kkt. 11. § (1) bekezdésének d) pont-
ja és az Alapszabály 59. pontja szerint 
státuszösszeférhetetlenségnek minősül, 
melynek kapcsán – a már másodlagos 
státuszengedéllyel rendelkezők kivételé-
vel - a kamara felé történő bejelentési kö-
telezettségét teljesítenie kell/kellett!

> Társasház számára vagy végelszámo-
láshoz (stb.) kiadott jelentés esetében 
mit kell megjelölni a megbízás típusá-
nál?
Kérjük, hogy a jelentés típusánál az 
Egyéb opciót válasszák ki, ha a jelentést 
az alábbi esetekben adták ki
– társasházak számára kiadott jelentések
– önkormányzat könyvvizsgálata
– kórház könyvvizsgálata
– végelszámolás/felszámolás esetén kibo-
csátott jelentés
– NAK Alapszabályának G) II.04. pontja 
szerinti tagdíjfizetési alap meghatáro-
zásához elkészített bevételmegosztással 
kapcsolatos könyvvizsgálói célvizsgálat 
során kiadott jelentés
– közúti áruforgalmi engedély kiadásá-
hoz szükséges könyvvizsgálói nyilatko-
zat, valamint 
– egyéb, az előzőek egyikének sem meg-
feleltethető jelentés

> Szüneteltető tag vagyok, de a főfog-
lalkozásúak adatlapját töltöm ki. Mit 
jelöljek meg a tevékenyég végzésének 
módja megadásakor?
Kérjük, ha Ön szüneteltető tagunk, de 
a főfoglalkozásúak adatlapját tölti ki, az 
adatszolgáltatás ezen részét hagyja üre-
sen. (ld. Útmutató 5. pont)

> A biztosításra vonatkozó adatlapot 
ki kell töltenem / nem kell kitöltenem, 
pedig „Alkuszos” vagyok / nem vagyok 
„Alkuszos”. Ilyenkor mi a teendő? (ld. 
Útmutató 9. és 19. pont) 
Az adatszolgáltatás biztosításra vonat-

kozó részét a kamara az MKVK Biztosí-
tási Alkusz Kft. jelzése alapján előtölti. 
Amennyiben az Ön adatai mégsem he-
lyesen jelennek meg, az Alkusz oldalán 
ellenőrizheti, hogy biztosítását az Al-
kusz kezeli-e. http://www.mkvkalkusz.
hu/adatszolgaltatas Amennyiben a biz-
tosításra vonatkozó adatok helytelenül 
jelennek meg, kérjük, vegye fel a kap-
csolatot a kamara ügyfélszolgálatával 
(ugyfelszolgalat@mkvk.hu). (ld. Útmu-
tató 9. és 19. pont)

> Az előtöltött adatlapomon helytelenül 
jelennek meg a már megadott címada-
tok. Miért van ez?
A 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet mi-
att a címadatokat a kamarának a NAV 
előírásai szerint fel kellett darabolnia. 
Ugyan mindent megtettünk annak ér-
dekében, hogy a nyilvántartásunkban 
eddig eltérő formátumban tárolt címeket 
pontosan szétdaraboljuk, kérjük Önö-
ket, hogy ellenőrizzék le, hogy minden 
esetben megfelelő módon sikerült-e eze-
ket feldarabolni, és az új formátumban 
előtölteni (pl. közterület megnevezése 
mezőben szerepel-e még a közterület jel-
lege [út, utca, tér], stb.). Szükség esetén 
kérjük, javítsák a megfelelő formátum 
szerint (közterület jellegét válasszák ki a 
legördülő listából). Megértésüket ezúton 
is köszönjük!

(ld. Útmutató 3. és 14. pont)

> Mi történik, ha nem tudom július 15-
ig teljesíteni az adatszolgáltatást? 
Mivel a Kkt. 189.§ értelmében a kamarai 
tag július 15-ig köteles tájékoztatni a ka-
marát a kiadott jelentésekről, ezért a ha-
táridő elmulasztása fegyelmi vétségnek 
minősül. Ezért kérjük tisztelt könyvvizs-
gáló kollégáinkat, hogy fokozottan  ügyel-
jenek a határidő betartására. Köszönjük!

KIADOTT JELENTÉSRŐL  
MEGADANDÓ ADATOKKAL 
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

(ld. Útmutató 8/a pont)

> Ha egy társaság nem Ft-ban vezeti a 
könyveit, mit kell írni az árbevételhez 
és mérlegfőösszeghez?
Amennyiben egy társaság euróban (vagy 
más devizában) készíti a beszámolóját, 
kérjük, a 2015. december 31-i MNB ár-
folyamon átszámított E Ft összeget tűn-
tessék fel.  A vonatkozó MNB árfolyam az 
alábbi linken található:

https://www.mnb.hu/arfolyam-tablazat
?deviza=rbCurrencyAll&devizaSelected=
EUR&datefrom=2015.12.31.&datetill=2
015.12.31.&order=1 

> Hol ellenőrizhetem le, hogy az álta-
lam vizsgált társaság MNB által fel-
ügyelt vállalkozás-e?
Azt, hogy az Ön által vizsgált ügyfél 
MNB által felügyelt vállalkozás az MNB 
honlapján az alábbi linken ellenőrizheti: 

http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_
szereplok/kereso/kereses 

> A 4400-as standard szerint kiadott 
jelentésekre nem megfelelőek azok az 
opciók, amik a „Kiadott vélemény faj-
tája” alatt vannak az adatszolgáltatási 
űrlapon felsorolva. Mit kell ilyen esetek-
ben beírni?
Amennyiben a jelentés a 4400-as stan-
dard szerint lett kiállítva, úgy kérjük, 
– a ”Korlátozás nélküli vélemény”-t jelöl-
jék meg, ha csak „pozitív” ténymegállapí-
tásokat tettek, illetve 
– a „Korlátozott vélemény”-t jelöljék meg 
abban az esetben, ha elmarasztaló, hibá-
kat felsoroló ténymegállapításokat is tet-
tek a kiadott jelentésben. 

> A vagyonmérleg tervezetre kiadott je-
lentést is az átalakulás – jogelőd könyv-
vizsgálatához kell írnom? 
Igen. Jogelőd könyvvizsgálatához a va-
gyonmérleg-tervezetre kiadott jelentést, 
valamint a jogelődre - az átalakulással* 
kapcsolatban kiadott valamennyi jelen-
tést kérjük beírni. 
*Átalakulás alatt a korábbi átalakulás körébe tarto-
zó eseteket értjük úgy, mint: társasági forma -vál-
tás, beolvadás, összeolvadás, szétválás és kiválás. 
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ÁTALAKULÁSSAL  
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 
> A végleges vagyonmérlegre kiadott je-
lentést is az átalakulás – jogutód könyv-
vizsgálatához kell írnom?
Igen. Jogutód könyvvizsgálatához a vég-
leges vagyonmérlegre, valamint a jog-
utódra -  az átalakulással* kapcsolatban 
kiadott valamennyi jelentést kérjük beír-
ni. (ld. Útmutató 8/a. pont)
*Átalakulás alatt a korábbi átalakulás körébe tarto-
zó eseteket értjük úgy, mint: társasági forma -vál-
tás, beolvadás, összeolvadás, szétválás és kiválás.

> Átalakulásnál értelmezhetetlen a tár-
saság árbevétele. Ide mit kell beírni?
Átalakulás esetében kérjük, az árbevétel-
hez 0 Ft-ot írjanak be.

> Átalakulásnál mit értünk mérlegfő-
összeg alatt?
Átalakulás esetében a vagyonmérleg-ter-
vezet, illetve a vagyonmérleg utolsó osz-
lopában szereplő összeget kérjük beírni.

> 2016-os mérlegfordulónapra készült 
átalakulási vagyonmérlegekre adtam ki 
jelentést, de nem lehet 2016-ot beírni a 
mérleg fordulónapjához. Mit írjak ez 
esetben a fordulónaphoz? 
Amennyiben egy cég átalakulási vagyon-
mérlegének a fordulónapja 2015. decem-
ber 31-e utáni nap, és erre vonatkozóan 
2016-ban bocsátottak már ki könyvvizs-
gálói jelentést, úgy a törvényben meg-
határozott adatszolgáltatási időszak 
(2015.07.01 – 2016.06.30) miatt jelen 
esetekről is kell adatot szolgáltatni. 

Kérjük, hogy az ilyen esetekben fordu-
lónapként (évként) 2015-öt adjanak meg.

PÁLYÁZATOKKAL  
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

(ld. Útmutató 8/a pont)
> Pályázatoknál a mérlegfőösszeg nem 
értelmezhető. Ilyen esetben mit kell be-
írni?
Pályázatok / támogatások esetében kér-
jük, 0 Ft-ot írjanak be.

> Pályázatoknál az árbevétel nem értel-
mezhető. Ilyen esetben mit kell beírni? 
Pályázatok / támogatások esetében kér-
jük, az auditált pályázati összeget (a tá-
mogatási szerződésben szereplő össze-
get) beírni.

> Pályázatok esetében mit értünk for-
dulónap alatt? 
Pályázatok / támogatások esetében kér-
jük a jelentés kiadásának évét megadni. 
Amennyiben több jelentést adott ki, kér-
jük, hogy valamennyi kiadott jelentését 
írja be.

KIADOTT JELENTÉSEK IM-
PORTJÁVAL (XML FÁJL)  
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 
> Miért nem lehet excelt feltölteni?
Ahhoz, hogy egy program (jelen esetben 
a kamara nyilvántartó rendszere) le tud-
jon szűrni bármit valamiféle feltételek-
nek megfelelően, ahhoz egy FORMÁLIS, 
jól definiált tartalomra van szükség. Mi-
vel egy excel fájlba tetszőleges értékeket 
lehet bevinni, nem biztosított, hogy a be-
érkezett adatokat minden könyvvizsgáló 
egységesen, ugyanazokkal az értékekkel 
adjon meg. Megoldás a problémára az 
XML formátumú fájl, mely strukturál-
tan, formázás-mentesen, kódolva tartal-
mazza a bekért adatokat, szigorú szin-
taktikus és elemzési követelményeket 
támaszt, de ez biztosítja, hogy a beérke-
zett adatokat egyszerűen hatékonyan és 
ellentmondásmentesen lehessen szűrni a 
kamara rendszerében. 

> Hogyan tudok XML fájlt előállítani?
Azt, hogy hogyan nézzen ki az XML, és 
milyen adatot mire kell kódolni, mit tar-
talmazhat egy XML fájl, egy XSD fájl 
tartalmazza. Ez írja le tulajdonképpen 
az XML fájl sémáját, struktúráját. Mind 
az XML minta, mint pedig az XSD séma 
megtalálható a Kitöltési útmutató 8/b 
pontjában. Egy XML fájl előállításához 
azonban megfelelő informatikai (prog-
ramozói) képzettség szükséges. Ennek 
hiányában az előállított XML fájl impor-
tálása hibás lesz. XML fájl előállításához, 
kérjük a kamara honlapjáról letöltött 
XML és XSD fájl birtokában kérje infor-
matikusa segítségét!

> Hogyan tudok akkor XML fájlt im-
portálni?
A kamara megkereste a könyvvizsgáló 
szoftverek fejlesztőt, hogy lehetőség sze-
rint építsék be az adatexportot a könyv-
vizsgáló programokba. A könyvvizsgáló 
szoftverek fejlesztőinek visszajelzése 
alapján jelenleg az alábbi táblázatban fel-
tüntetett szoftverek tudják a kamarai adat-
szolgáltatásba exportálni a kiadott jelenté-
sekről az adatokat (ld. Útmutató 8/b pont):

> A fenti szoftverek egyikét használom, 
mégsem tudom kinyerni az XML fájlt. 
Mi a teendő? 
Kérjük, ellenőrizze, hogy frissítette-e a 
szoftverét. Amennyiben igen, ám a hiba 
ennek ellenére fennáll, kérjük, lépjen kap-
csolatba a szoftver fejlesztőjével a fentebb 
megadott elérhetőségeken. 

Szoftver neve Verziószáma Fejlesztő cég Elérhetőség

 APex16 1.01.  Referencia91 Kft. 
Debrecen

Ligeti Pál:  
20/9125-949, 52/447-261  
ligeti.pal@referencia91.hu 

Metrum  
Referencia 12.05 SoftEmit  

Informatikai Kft
(26) 571-046 

info@metrumreferencia.hu 

DigitAudit 1.0.17.19 Dimenzió Kft. +36203186864 
http://digitaudit.hu/

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

2016. JÚNIUS | KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA



A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

KAMARAI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 
2016. május 21-i küldöttgyűlésének érdemi határozatai

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 1/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése a 2016-2020. év közötti választási 
ciklus időtartamára Simonné Romsics Eri-
kát a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
ségi tagjának megválasztotta.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 2/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és elfogadta a kamara 
fegyelmi megbízottjának a 2015. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 3/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése elfogadta a szakmai alelnöknek és a 
szakértői bizottságnak a 2015. évi tevékeny-
ségéről készített beszámolóját 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 4/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta az 
oktatási alelnöknek és az oktatási bizott-
ságnak a 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 5/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és elfogadta az ellen-
őrző bizottságnak a 2015. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolóját.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 6/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és elfogadta a fegyel-
mi bizottságnak a 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 7/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és elfogadta a felvéte-
li bizottságnak a 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 8/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és elfogadta a minő-
ségellenőrzési bizottságnak a 2015. évi te-
vékenységéről szóló beszámolóját.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 9/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és elfogadta a közpon-
ti választási bizottságnak a 2015. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 10/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
2016-2020 közötti középtávú programjának 
módosítására irányuló írásbeli módosító in-
dítványt elfogadva a professzionális szakmai 
szervezet kialakításának határidejét folya-
matosra módosította.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 11/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és a 10/2016. (05.21.) 

Kgy. számú határozat szerinti módosítással 
elfogadta Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
2016-2020 közötti középtávú programját.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 12/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése az ellenőrző bizottság véleményé-
nek és a könyvvizsgálói jelentés ismere-
tében elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara 2015. évi – az egyes területi szer-
vezetek pénzügyi beszámolóját önállóan 
is tartalmazó – „A számviteli törvény sze-
rinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves 
beszámolója”-t az alábbi számokkal: mér-
legfőösszeg: 1.373.008 E Ft, mérleg szerinti 
eredmény: 25.790 E Ft. 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 13/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése tudomásul vette az ellenőrző bizott-
ság véleményét a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara 2015. évi számviteli beszámolójáról.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 14/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2015. évi 
egyszerűsített éves beszámolójára vonatko-
zó független könyvvizsgálói jelentést.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 15/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és az ellenőrző bizott-
ság véleményének ismeretében elfogadta a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2015. évi 
üzemgazdasági tervének teljesüléséről szó-
ló beszámolót.
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 16/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése tudomásul vette az ellenőrző bizott-
ság véleményét a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara 2015. évi üzemgazdasági tervének 
teljesüléséről.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 17/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése az ellenőrző bizottság véleményé-
nek ismeretében Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara 2016. évi összesített – az egyes terü-
leti szervezetek tervjavaslataival kegészített, 
azokat önállóan is tartalmazó – üzemgazda-
sági tervét az alábbi fő számokkal elfogad-
ta: mérlegfőösszeg: 1.339.981 E Ft, mérleg 
szerinti eredmény: - 40.935 E Ft.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 18/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése tudomásul vette az ellenőrző bizott-
ság véleményét a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara 2016. évi összesített üzemgazda-
sági tervéről.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 19/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése az írásbeli módosító indítványnak 
megfelelően a kamarai alapszabály 142. 
pontjának módosítására irányuló elnökségi 
előterjesztést elvetette.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 20/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése elvetette a kamarai alapszabály 
256/A. pontja b) alpontjának olyan tartalmú 

kiegészítésére irányuló szóbeli módosító in-
dítványt, amely 2017. január 1-jei hatállyal 
a személyes és üzleti adatok kezeléséről és 
védelméről szóló szabályzat megalkotását 
küldöttgyűlési hatáskörbe sorolná.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 21/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése elfogadta a kamarai alapszabály 
126., 290.h)., 296., 314.h.)., 359.a)., 458. és 
474. pontjának módosítására irányuló írás-
beli módosító indítványt.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 22/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése megtárgyalta és a 21/2016. (05.21.) 
Kgy. számú határozat szerinti kiegészí-
tésekkel, valamint a kamarai alapszabály 
142. pontjának változatlanul hagyásával el-
fogadta a kamara alapszabályának tervezett 
módosítását azzal, hogy a kamarai törvény 
vonatkozó módosításai az egységes szer-
kezetű alapszabály szövegében átvezetésre 
kerülnek.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 23/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése elfogadta a felvételi szabályzat 51. és 
78. pontjának módosítására irányuló írásbe-
li módosító indítványt.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 24/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldött-
gyűlése megtárgyalta és a 23/2016. (05.21.) 
Kgy. számú határozat szerinti kiegészítések-
kel elfogadta a kamara felvételi szabályzatá-
nak és a szabályzat mellékleteinek tervezett 
módosítását azzal, hogy a kamarai törvény 

és az alapszabály vonatkozó változásai az 
egységes szerkezetű szabályzat szövegében 
átvezetésre kerülnek.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 25/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldött-
gyűlése megtárgyalta és elfogadta a kamara 
szakmai továbbképzési szabályzatának elő-
terjesztés szerinti módosítását.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 26/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldött-
gyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a ka-
mara ellenőrző bizottságának 2016. febru-
ár 18-án elfogadott szervezeti és működési 
szabályzatát.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 27/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kül-
döttgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a 
minőségellenőrzési bizottság szervezeti- és 
működési szabályzatát.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlésének 28/2016. (05.21.) Kgy. számú  
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldött-
gyűlése változatlan összegű éves könyvvizs-
gálói díj ellenében a BPO-AUDIT Könyv-
vizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaságot, személyében felelős 
könyvvizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes 
könyvvizsgálóként Killik Lászlót választotta 
meg a 2016. évi számviteli beszámoló elfo-
gadásáig, de legkésőbb 2017. május 31-éig a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara könyvvizs-
gálójának.

Budapest, 2016. június 2.
Dr. Pál Tibor s.k., elnök

KAMARAI HATÁROZATOK
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A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

Tájékoztatás a 2016. május hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Területi szervezet A státuszváltozás oka

Tagfelvétel
Csiszár Gabriella 2016.05.10. 007331 Budapest Kérelemre
Farkas Zoltán 2016.05.10. 007330 Budapest Kérelemre

Szüneteltetést követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése
Dr. Alföldi István 2016.05.10. 001921 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
Békei Tünde Mária 2016.05.10. 003462 Budapest Kérelemre
Németh Júlia 2016.05.10. 003793 Budapest Kérelemre

Kamarai tagság megszűnése
Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Igazolvány sorszáma Területi szervezet A státuszváltozás oka
Bödő Józsefné 2016.04.01. 001426 000312 Somogy elhunyt
Kiss Erzsébet 2016.05.04. 003888 007579 Budapest kérelemre
Kozma Józsefné 2016.04.14. 001989 000085 Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Laufer József 2016.04.27. 001246 002500 Pest kérelemre
Melis János 2015.11.17. 003298 008192 Budapest elhunyt
Óvári Erzsébet 2016.04.30. 000720 000578 Veszprém kérelemre
Pisták József Lászlóné 2016.04.12. 002708 008311 Hajdú-Bihar elhunyt
Rénes Mária 2016.03.01. 000727 000587 Veszprém kérelemre
Sántáné dr. Tinyó Margit 2016.05.10. 003585 007714 Budapest kérelemre
Steirich Katalin 2016.04.18. 002338 006373 Vas kérelemre
Stieberné Hörcsik Mária 2016.04.26. 002627 001400 Budapest kérelemre
Takács Miklósné 2016.01.04. 004471 001687 Győr-Moson-Sopron elhunyt

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Területi szervezet A státuszváltozás oka
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gazdálkodó szervezet számára történő

 engedély megszűnésének megállapítása
„AUDIT-PRAX” Könyvvizsgáló és Adószakértő Bt. 2016.04.22. 001544 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
ART AUIDT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2016.05.02. 000022 Budapest kérelemre
BGO-AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 2016.04.25. 002649 Pest kérelemre
Botos és Társa Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2016.04.26. 001371 Budapest kérelemre
DUÓ 2  Kft. 2016.04.01. 000877 Budapest kérelemre
ERLAN Számviteli Szolgáltató, Tanácsadó Bt. 2016.05.10. 002250 Budapest kérelemre
RÉNES Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2016.03.01. 000836 Veszprém kérelemre

Név Nyilvántartási szám Területi szervezet Érvényesség kezdete
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gazdálkodó szervezet számára történő engedélyezése

BOB-MON Audit Kft. 004266 Pest 2016.05.10.
Magyar Szakértői Társaság Kft. 004263 Budapest 2016.05.10.
RIELLA Könyvelő és Adótanácsadó Kft. 004267 Budapest 2016.05.10.
TRAD Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 004264 Budapest 2016.05.10.
VARIANCIA Könyvszakértői és Adótanácsadói Kft. 004265 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2016.05.10.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2016. szeptember 8–9-én
kerül megrendezésre a XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Minőség és bizalomépítés
címmel

A konferencia helyszíne: Thermál Hotel Visegrád****

SZEKCIÓVEZETŐK:  I. Általános szekció: Bohus Gabriella
  II. Módszertani szekció: Barsi Éva

       III. Költségvetési szekció: Dr. Printz János
       IV. Informatikai szekció: Sándor Imre

A konferencia részletes programját a kamara honlapján, valamint a Könyvvizsgálók lapja jelen számának 8. oldalán találja.  
További részleteket a konferenciáról, valamint a jelentkezés módjáról a kamara honlapján talál.
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KONFERENCIA

 XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
2016. szeptember 8-9.   –   Thermál Hotel Visegrád****

MINŐSEG ÉS BIZALOMÉPÍTES

                               2016. SZEPTEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

8.00–10.00 REGISZTRÁCIÓ 

10.00–12.00 PLENÁRIS ÜLÉS 

12.00–13.30 EBÉD

ÁLTALÁNOS SZEKCIÓ 
Szekcióvezető: Bohus Gabriella

MÓDSZERTANI SZEKCIÓ 
Szekcióvezető: Barsi Éva

KÖLTSÉGVETÉSI SZEKCIÓ
Szekcióvezető: Dr. Printz János

INFORMATIKAI SZEKCIÓ
Szekcióvezető: Sándor Imre

13.30-15.00
Pankucsi Zoltán – Molnár Csilla – Mészáros László

Auditreform 2016

15.00-15.30 KÁVÉSZÜNET

15.30-16.00
Végh Richárd
A tőzsde és a könyvvizsgálók

Killik László
Standardok és dokumentációk

Dr. Lentner Csaba
Közpénzügyek és a könyvvizsgálat

16.00-16.30 Dr. Sors László
Hamarosan…

Keresztes Tamás 
Az MNB véleménye  
a könyvvizsgálókról

Dr. Kézdi Árpád
Az államháztartás  
számvitelének aktualitásai

16.30-17.00
Dr. Gál István László
Az offshore halála

Felkérés folyamatban
X-Y generáció

Kerekasztal a költségvetési 
beszámoló vizsgálatáról  
(ÁSZ, NGM, MÁK, ÁEEK vezető 
munkatársai)

19.30 GÁLAVACSORA

                                2016. SZEPTEMBER 9. PÉNTEK

9.00-09.30 Felkérés folyamatban
Bevezessük-e az IFRS-t?

Wessely Vilmos
Infromatikai előadás

Nyirati Ferenc
A dokumentáció lezárása 60 
napon belül IT segítségével

09.30-10.00 Siklós Márta
Szakmai szkepticizmus

Balázs Árpád
A könyvvizsgálók vagyonának 
zárolása

Tusnádiné Ágoston Márta
Új vizsgálati lehetőségek  
a NAV számla XML segitségével

10.00-10.30
Dr. Veit József
Válogatás a konzultációs 
szolgálat kérdéseiből

Mádi-Szabó Zoltán
Minőség-ellenőrzés

Sándor Imre
Az excel haladó kimutatás-ké-
szítési lehetőségeinek alkalma-
zása a könyvvizsgálat során

10.30-11.00 KÁVÉSZÜNET

11.00-11.30
PÓDIUMVITA

11.30-12.00

12.00-12.45 ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS, ELNÖKI ZÁRSZÓ

12.45 EBÉD
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