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A konferencia, az előzetesen meghirde-
tettekkel ellentétben kissé kibővülve, 
már szeptember 7-én elkezdődött. Akik 
szemfülesen figyelték a honlapot, láthat-
ták: a „nulladik” nap estéjén lehetőséget 
biztosítottunk azon résztvevők számára, 
akik már szeptember 7-én megérkeznek 
a helyszínre, hogy kötetlen beszélgetés 
keretében tájékozódhassanak a kamara 
aktuális helyzetéről, problémáiról, vala-
mint kérdéseket tehessenek fel az elnöki 
kabinetnek. A tapasztalat azt mutatta, 
hogy bár csupán 30-35 fő vett részt ezen 

a beszélgetésen, mégis az előző nap ér-
kezők közül szinte mindenki megjelent 
a „Cappuccino” elnevezésű programun-
kon. A kötetlen beszélgetés során számos 
olyan kérdést sikerült körbejárni, melyek 
meghaladnák a kötelező továbbképzés 
vagy a konferencia pódiumvitájának ke-
reteit, így – visszajelzések alapján – sze-
retnénk a 0. napi programból is hagyo-
mányt teremteni a jövőben. 
A konferencia a megszokottak szerint 
a plenáris üléssel kezdődött, melyet dr. 
Hegedűs Mihály oktatási alelnök, illet-

ve a konferencia levezető elnöke nyitott 
meg. A konferencia szakmai programját 
is igyekeztünk színesebbé tenni, így a 
konferenciát gitárművész előadása nyi-
totta meg. Ezt követően dr. Pál Tibor, a 
kamara elnöke a konferencia nyitó elő-
adásában beszélt a választásokat követő 
új kamarai ciklusról, az elképzelésekről, 
valamint a kapcsolódó feladatokról.
A Nemzetgazdasági Minisztériumtól Izer 
Norbert, adószabályozásért és számvi-
telért felelős helyettes államtitkár pre-
zentációját (Aktualitások az adózás, a 

MINŐSÉG ÉS BIZALOMÉPÍTÉS – SIKERESEN LEZAJLOTT 
A XXIV. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA
2016. szeptember 8–9. között huszonnegyedik alkalommal rendezte meg a kamara az Országos Könyv-
vizsgálói Konferenciát „Minőség és bizalomépítés” címmel, melynek idén is Visegrád adott otthont. A visz-
szajelzések alapján a rendezvényen megjelent több mint 300 könyvvizsgáló kifejezetten hasznos, magas 
színvonalú előadásokat hallgathatott meg az immáron hagyományosnak mondható 4 szekcióban.
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könyvvizsgálat és a számvitel területén) 
hallgathatták meg a konferencia résztve-
vői, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
képviseletében Tamásné Czinege Csil-
la, adószakmai ügyekért felelős helyettes 
államtitkár a NAV megújuló ellenőrzési 
tevékenységéről tartott izgalmas előadást.
A plenáris ülésen került sor a Budapesti 
Értéktőzsde és a kamara közti együttmű-
ködési megállapodás aláírására is, melyet 
a BÉT képviseletében Végh Richárd ve-
zérigazgató, míg a kamara részéről dr. 
Pál Tibor elnök írt alá. A megállapodás 
azzal a céllal köttetett, hogy a tőzsdén 
jelen lévő és oda készülő vállalatok, vala-
mint könyvvizsgálóik a lehető legmaga-
sabb színvonalú képzésben részesülhes-
senek. Ennek érdekében a két szervezet 
a jövőben az érintett szereplők képzésére 
még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni.
Az előadások után a dr. Bartók Nagy 
András tiszteletére alapított életműdíj 
átadása következett, melyet idén a be-
érkezett ajánlásoknak megfelelően dr. 
Eperjesi Ferencnek, a kamara korábbi 
nemzetközi alelnökének ítélt oda a díjazó 
testület.
A plenáris ülés zárásaként a kamara ér-
dekében kifejtett áldozatkész munká jáért 
dr. Lukács János, a kamara leköszönt 
elnöke, dr. Ladó Judit, korábbi szakmai 
alelnök, dr. Eperjesi Ferenc, volt nemzet-
közi alelnök vehette át az elismerést, va-
lamint dr. Szabóné Bodó Gyöngyinek, a 
kamara nyugdíjba vonult ügyfélszolgálati 
munkatársának is köszönetet mondtunk 
sok évig tartó szakmai munkájáért.
Az elmúlt évektől eltérően a plenáris ülést 
követő első előadói blokkban a szekciók 
nem váltak külön. Itt tartott előadást 
az auditreformról dr. Sramkó Szilvia, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Könyv-
vizsgálói Közfelügyeleti Főosztályának 
osztályvezetője, valamint ugyancsak a 
Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztály 
képviseletében Tolnai Krisztián, aki a 
2015. évi minőség-ellenőrzések tapasz-
talatairól számolt be. A két közfelügyeleti 
előadót követte Mészáros László, a konfe-

rencia rendszeresen meghívott előadója, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium Szám-
viteli és Felügyeleti Főosztályának főosz-
tályvezetője, aki az aktuális számviteli 
kérdésekről tájékoztatta a megjelenteket.
Az első délutáni szünetet követően az 
évek során megszokott szekciókban foly-
tatódott a munka – csütörtökön hosszí-
tott, a korábban megszokott 30 perces 
helyett 40 perces előadásokkal. Az Általá-
nos szekció Bohus Zoltánné, a Módszer-
tani szekció Barsi Éva, a Költségvetési 
szekció dr. Printz János, az Informatikai 
szekció pedig Sándor Imre vezetésével 
végezte munkáját. A 4 szek cióban össze-
sen 27 előadó tartott előadást. 
A konferencia szervezői és a szekció-
vezetők célul tűzték ki, hogy a szakmai 
programban elhangzott előadásokkal 
felhívják a figyelmet a könyvvizsgálatot 
közvetlenül és közvetve is érintő kérdé-
sekre, hogy azok további ismeretszer-
zést, vitákat, problémamegbeszélést 
in dukáljanak. Az előkészítés során a 
szekcióvezetők különös hangsúlyt fektet-
tek a könyvvizsgálathoz kapcsolódó terü-
letek minél szélesebb körének bemutatá-
sára, párbeszédre, amely során lehetőség 
nyílik a hallgatóságot érdeklő kérdések 
felvetésére és azok megválaszolására is.
A rendezvény technikai megszervezé-
se során számos új elemet építettek be, 
amelyek többek között azt a célt is szol-
gálták, hogy a 2017-ben megrendezésre 
kerülő 25. konferencia során a bevezetett 
újításokat ki lehessen próbálni. (A vissza-
jelzések alapján a konferencia résztvevői 
a bevezetett változtatásokat kedvezően 
fogadták.) 
A lebonyolítás egyik legjelentősebb vál-
toztatása volt, hogy a konferencia elő-
adásának anyagai nem nyomtatott for-
mában, hanem egy pendrive-on kerültek 
átadásra a résztvevőknek, valamint a 
kamara honlapján a konferencia oldala 
folyamatosan frissült, s egy QR-kód se-
gítségével egyszerűen és könnyen követ-
hették azt a résztvevők és az érdeklődők. 
A programfüzettel egyetemben értéke-

lő lapokat is kiosztottunk a megjelen-
teknek, akik vagy papíron, vagy annak 
elektronikus változatát kitöltve (szintén 
QR-kód segítségével) elmondhatták véle-
ményüket a konferenciáról, az előadókról 
és a szervezésről – mi volt az, ami elnyer-
te a tetszésüket, és mi az, amiben a jövő-
ben még fejlődni szükséges.  
A második napon megrendezésre került 
pódiumvitához szintén volt lehetőség 
ad hoc módon kérdéseket feltenni. A ki-
osztott kérdésfeltevő űrlapot vagy annak 
elektronikus változatát (melyhez szintén 
QR-kód nyújtott segítséget) kitöltve a 
moderátorok (Madarasiné dr. Szirmai 
Andrea és Killik László) másnap a részt-
vevők bevonásával meg tudták vitatni a 
beérkezett kérdéseket.
A konferencia szervezése során célként 
került megfogalmazásra, hogy a kísé-
rőprogramok biztosítsák a jó hangula-
tot, erősítsék a szakmai összetartozás 
érzését, tegyék lehetővé a szakmai és 
személyes megbeszélések lefolytatását. 
Mivel a 2016. évi konferenciát 12 szpon-
zor támogatta (OTP Bank, Wolters 
Kluver, OPTEN, Kopint Datorg, Mazars, 
MKVKOK Kft., MKVK Biztosítási Al-
kusz Kft., OTP Pénzügyi Pont, Bodri 
Pincészet, Laposa Borbirtok, Torma 
Pincészet, Bock Pince), ez lehetővé tette 
egyrészről azt, hogy a résztvevők számá-
ra a regisztrációt követően egy kisebb 
ajándékcsomagot tudtunk átnyújtani, 
továbbá azt is, hogy  a gálavacsora so-
rán tombolát sorsoljunk ki a résztvevők 
között.
Az idei évben is az Országos Könyvvizs-
gálói Konferencia volt az egyik legtöbb 
érdeklődőt vonzó kamarai szakmai ese-
mény, mind a résztvevők számát, mind 
pedig a befektetett szakmai energiákat 
tekintve. Célkitűzés volt, hogy a rendez-
vény tartalmában és lebonyolításában is 
megfeleljen a szakmai követelmények-
nek, járuljon hozzá a kamara feladata-
inak megvalósításához, mely célt – a 
beérkezett értékelések alapján – sikerült 
elérni.

KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA | 2016. SZEPTEMBER
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E-LEARNING KÉPZÉSEK
A Szakmai továbbképzési szabályzat VII/A fejezetének (2) pontja 2016-tól új előírást tartalmaz 
az általános továbbképzés nem központilag szervezett részére vonatkozóan: az általános 
továbbképzés nem központilag szervezett részén belül szerzett kreditpontokból évente leg-
alább 4 kreditpontot e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni

A kamara az előírt e-learning képzés biz-
tosítása érdekében az MKVK Oktatási 
Központ Kft. közreműködésével, valamint 
saját szervezésében biztosít minden tag-
ja számára 4 kreditpont mértékben térí-
tésmentesen elvégezhető tanfolyamokat. 
Ezen felül természetesen továbbra is van 
lehetőség (esetlegesen térítés ellenében) a 
kamara által engedélyezett és elismert tan-
folyamok elvégzésére is. Az e-learning kép-
zéseket a kamara honlapjának főoldalán 
lévő bannerre kattintva vagy közvetlenül 
az alábbi oldalon találja: http://www.mkvk.
hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/elearning 

Attól függően, hogy milyen képzéseket 
kíván elvégezni, mely előadásokat szeretné 
meghallgatni, az alábbi 3 lehetőség közül 
választhat: 
1. Az első gombra kattintva az MKVK Ok-
tatási Központ Kft. képzéseiből válogathat

A kamarai tagok számára 4 kreditpont 
erejéig térítésmentesen és megkötés nél-
kül választható előadások között aktuális, 
a számviteli törvény és a számvitelt érintő 
jogszabályi környezet változásait feldol-
gozó távoktatási előadásokból szabadon 
választhatnak a kamarai tag könyvvizsgá-
lók – akár speciális minősítésükhöz kap-
csolódóan is. A cikk írásának időpontjában 
az alábbi előadások érhetők el 4 kreditpont 
erejéig térítésmentesen:

1. Adóváltozások 2015–2016 – társasági adó, 
személyi jövedelemadó (2 kredit)

2. Adóváltozások 2015–2016 – tb, áfa, egyéb adók,  
Art (2 kredit)

3. A kötelező eg.bizt. ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv 
vált. 2016. 01. 01. napjától, valamint az ellátások iránti 
igény érvényesítéséhez kötődő foglalkoztatói oldalon 
felmerülő gyak. kérdések (2 kredit)

4. Adótörvény-változások 2015–2016. (4 kredit)

5. A szerződések joga a pénzügyi, számviteli területen 
dolgozó szakemberek számára (2 kredit)

6. Számviteli törvény változásai a 2016. évben induló 
üzleti évtől vonatkozóan (2 kredit)

7. Külföldi pénznemre szóló eszközök és források értéke-
lése és a saját termelés elszámolása (2 kredit)

8. Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbkép-
zése államháztartási szakterületen 2016 – költség-
vetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők 
számára (6 kredit)

9. Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező tovább-
képzése államháztartási szakterületen 2016 – nem 
költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes 
könyvelők számára (2 kredit)

10. A felszámolási és a végelszámolási eljárás elmélete 
és gyakorlata (3 kredit)

11. Az IFRS-ek első alkalmazása, valamint különálló 
pénzügyi kimutatások (2 kredit)

12. Az elektronikus számlázás elméleti és gyakorlati 
tudnivalói (2 kredit)

13. A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások számviteli 
szabályainak módosulása 2016-ban, valamint a devi-
zaeszközökkel és -forrásokkal kapcsolatos számviteli 
lehetőségek és kötelezettségek (2 kredit)

14. Transzferárazás a változó hazai gyakorlat és  a nem-
zetközi tendenciák – OECD BEPS akcióterv – tükrében 
(2 kredit)

15. Civil Akadémia 2016 (2 kredit)

Az előadások listája folyamatosan bővül, 
kérjük, látogasson vissza rendszeresen. 

Az elektronikus tananyagok a kama-
ra oldalán – ügyfélkapus belépést köve-
tően – az „MKVKOK térítésmentes táv-
oktatás” gombra kattintva érhetők el.  
A kamarai tag könyvvizsgáló a térítés-
mentesen biztosított lehetőséget csak a 
jogosultság ellenőrzését követően tudja 
igénybe venni az oktatási központnál, 
ezért első alkalommal mindenképpen a 
kamara oldaláról indulva kell bejelentkez-
nie a képzésre. A hozzáférés biztosításá-
nak zavartalansága érdekében azonban a 
későbbiekben is javasolt, hogy az érdek-
lődő a kamara honlapjáról keresse fel az 
oktatási központ távoktatási rendszerét.

2. A második gombra kattintva a kamara 
képzéseiből válogathat
Az előadások listája folyamatosan frissül. 

Az előadás megtekintéséhez első lépés-
ként be kell jelentkezni a megszokott mó-
don, ügyfélkapus azonosítójával a kamara 
honlapjára, majd a fenti gombra kattintva 
auto matikusan, bejelentkezve átirányítjuk 
a webuni felületére, ahol képzésünk díj-
mentesen elvégezhető. 

A kurzus sikeres elvégzéséért járó kre-
ditpontok a kamara oldalán a saját adatai 
között azonnal megtekinthetők.

3. A harmadik gombra kattintva az egyéb 
szervezetek képzéseiből válogathat

Amennyiben egyéb e-learning képzé-
sek iránt érdeklődik, ezen az oldalon 
(http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/
tovabbkepzes/elearning/elearning _
egyeb_kepzesek/elearning_2016 ) találja 
a kamara által 2016-ra engedélyezett kre-
ditpontos előadások listáját. (A  feltöltés 
folyamatos.) Az egyes előadások megte-
kintésének feltétele, valamint bővebb in-
formáció a szervező intézmények honlap-
ján található. A kreditpontokat a szervező 
intézmény kamarának megküldött igazo-
lása alapján tudjuk figyelembe venni. Az 
egyes igazolások kiállítása – jellemzően – 
havi rendszerességgel történik, így az elő-
adás meghallgatása és a kreditpont hon-
lapon (Saját adatok) történő megjelenése 
között jelentős időeltérés is előfordulhat, 
ami miatt szíves türelmüket és megértésü-
ket kérjük!

Eredményes tanulást kívánunk!
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ÉLETMŰDÍJ

DR. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ

Immár tizenegyedik alkalommal került 
sor a dr. Bartók Nagy András tiszteleté-
re alapított életműdíj átadására, melynek 
célja elismerni egy-egy kiváló, köztiszte-
letnek örvendő kollégánk munkásságát, 
szakmai, közéleti, társadalmi tevékeny-
ségét, hozzájárulását szakmánk hírnevé-
nek gyarapításához. Az eddigi díjazottak 
dr. Ladó László, dr. Gál János, dr. Borbás 
Máté, Hubényi Ernőné, Fekete Imréné, 
dr. Ujvári Géza, Zimonyi József, dr. Té-
tényi Zoltán, Pozsgai Vince, dr. Sugár 
Dezső, dr. Bosnyák János, dr. Horváth 
József, Trautmann Jánosné, dr. Sztanó 
Imre és dr. Pompéry Béla voltak. 
A díjazó testület június 29-i ülésén úgy 
döntött, hogy 2016-ban dr. Eperjesi Fe-
rencnek ítéli oda az életműdíjat. 
Dr. Eperjesi Ferenc a könyvvizsgálói ok-
levelét 1992-ben vehette át, majd költség-
vetési, biztosítói, pénzintézeti, pénztári 
és befektetési vállalkozási minősítést is 
szerzett. 
Dr. Eperjesi Ferenc a bejegyzett könyv-
vizsgálói vizsgabizottság Nemzetgazda-
sági Minisztérium által kijelölt vizsgabi-
zottsági elnöke, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem címzetes 
docense.
Már a kezdetektől részt vett a kamarai 
mozgalomban. A kamara megalakulá-
sától, 1997-től kezdve 2015-ig a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Nemzetközi 
ügyekért felelős alelnöke volt. Ezen 18 év 
alatt számos alkalommal képviselte nem-
zetközi színtereken a magyar könyvvizs-
gáló szakmát és vitte hírnevünket szerte 
a világban.  
1998 és 2003 között a Könyvvizsgálók 
Világszövetsége (közismertebb néven 

IFAC) Oktatási Bizottságának tanácsadó-
ja, 2004 és 2006 között az IFAC Tagsági 
Megfelelés Bizottságának tagja, majd 
2007 és 2009 között szintén az IFAC Fej-
lődő Országok Bizottságának tagja. 
Elhivatottsága a kelet-európai régió 
szakmai fejlődése iránt tagadhatatlan. 
Magára vállalva az IFAC elvárásainak és 
üzeneteinek tolmácsolását, frontembere 
volt a kelet-európai régió szakmai szer-
vezetei integrációjának. Mindvégig szí-
vén viselte ezen szervezetek fejlődésének 
sorsát és a nemzetközi együttműködés 
erősítését. Minden évben aktív részt-
vevője volt a visegrádi országok közötti 
– immáron több mint tíz éve sikeresen 
és hatékonyan működő, hagyományt te-
remtő – találkozóknak. Sokat tett annak 
érdekében, hogy az itthoni tapasztala-

tokat átadja, és elősegítse – főként – a 
keleti országokban működő szervezetek 
középtávú stratégiai céljainak elérését. 
Kulcsszerepet töltött be a kelet-európai 
országok közötti hatékony együttműkö-
dés és párbeszéd létrehozásában a szám-
viteli szakmában. 
Elsősorban a nemzetközi standardok át-
ültetése és a legjobb gyakorlat felkutatá-
sa foglalkoztatta. Megoldásokat keresett 
az etikai kódex követelményeinek átvéte-
le során a régióban tapasztalt nehézségek 
terén. Nem elhanyagolható továbbá az a 
számos konzultáció, melyet az oktatási 
anyagok összeállítása kapcsán és a mi-
nőség-ellenőrzési rendszer működéséről 
vezetett elsősorban Moldovában, Cseh-
országban, Szlovákiában, Horvátország-
ban és Romániában. 
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A FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

Tájékoztatás a 2016. július hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Pergerné Fehér Ildikó 2016. 07. 05. 004051 Budapest Kérelemre
Simon Lászlóné 2016. 07. 05. 006887 Hajdú-Bihar Kérelemre

Kamarai tagság megszűnése
Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Igazolvány sorszáma Területi szervezet A státuszváltozás oka
Dr. Baricz Rezső 2016. 07. 01. 002943 002711 Budapest kérelemre
Bálint Károly 2016. 06. 15. 000883 000749 Tolna kérelemre
Bebiák Valéria 2016. 06. 14. 007064 008361 Pest hivatalból
Bécs Ágnes Eszter 2016. 06. 17. 005521 006818 Budapest kérelemre
Benkő Ferenc 2016. 06. 30. 000966 000626 Zala kérelemre
Bodnár Sándor 2016. 06. 17. 003200 007454 Budapest kérelemre
Brányi Endre 2016. 06. 14. 001534 006492 Baranya hivatalból
Ditrói Jánosné 2016. 07. 01. 002615 006788 Hajdú-Bihar kérelemre
Dr. Gruber Nándorné 2016. 06. 14. 005419 007513 Budapest hivatalból
Gungl József 2016. 06. 09. 004847 003015 Budapest kérelemre
Dr. Horváth Katalin 2016. 06. 10. 003440 003098 Budapest kérelemre
Jen Istvánné 2016. 06. 15. 001751 001095 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Kántor Lászlóné 2016. 06. 14. 004373 004915 Budapest hivatalból
Kelemen Béla 2016. 06. 30. 001014 000673 Zala kérelemre
Kocsis Lászlóné 2016. 06. 14. 006990 007367 Budapest hivatalból
Kovács Aladár 2016. 06. 30. 000057 000972 Heves kérelemre
Dr. Krasznai Károlyné 2016. 07. 05. 004004 003293 Budapest hivatalból
Krémó Márkné 2016. 06. 29. 001233 004381 Pest kérelemre
Mentusz Endre 2016. 06. 30. 000066 000978 Heves kérelemre
Moró Piroska 2016. 06. 14. 002467 009728 Budapest hivatalból
Nyikon Zsigmondné 2016. 06. 30. 002696 001464 Hajdú-Bihar kérelemre
Popper Lászlóné 2016. 07. 01. 001311 004962 Budapest kérelemre
Dr. Prókai Jolán 2016. 06. 30. 002712 001476 Hajdú-Bihar kérelemre
Sárosi Józsefné 2016. 06. 23. 000207 002179 Nógrád kérelemre
Sidó Márta 2016. 07. 01. 004871 004970 Veszprém kérelemre
Stork Géza 2016. 06. 14. 000212 002184 Nógrád hivatalból
Talló Anita 2016. 06. 14. 005940 006007 Budapest hivatalból
Dr. Szekeres Katalin 2016. 07. 01. 004674 001206 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Zahovai Árpád 2016. 07. 01. 004265 003962 Budapest kérelemre

 
Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Területi szervezet A státuszváltozás oka

A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gazdálkodó szervezet számára kiadott engedély megszűnésének megállapítása
DIKO Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2016. 07. 01. 000090 Budapest kérelemre
FÓKUSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Adószakértő Szolgáltató Kft. 2016. 06. 30. 001554 Pest kérelemre
JEN Könyvelői Adótanácsadói Szolgáltató Bt. 2016. 06. 01. 001267 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
PENGŐ 99 Könyvszakértő, Adótanácsadó Kft. 2016. 06. 30. 001681 Zala kérelemre
SORREND Kft. 2016. 06. 20. 002616 Budapest kérelemre
SPECTABILIS Könyvvizsgáló, Adószakértő Számviteli és 
Befektetési Tanácsadó Kft. 2016. 06. 20. 001200 Budapest kérelemre

 
A kamara elnöke előtt esküt tettek 2016. július 15-én

Név Nyilvántartási szám Igazolvány sorszáma Területi szervezet Cím
Ávár Mónika 007336 009006 Budapest 2072 Zsámbék, Gagarin utca 43/b
Csiszár Gabriella 007331 009001 Budapest 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 25. II./2A
Farkas Zoltán 007330 009007 Budapest 3621 Ózd, Susa út 12.
Fürné Boldy Krisztina 007335 009005 Heves 3300 Eger, Hajdúhegy út 4.
Maczó István 007333 009003 Hajdú-Bihar 4220 Hajdúböszörmény, Debrecen utca 22.
Dr. Pintér Andrásné 007327 008795 Bács-Kiskun 6100 Kiskunfélegyháza, Ibolya utca 15.
Pintér Anita 007334 009004 Budapest 2051 Biatorbágy, Karikó J. utca 28.
Soós Csilla 007337 009008 Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Selyem utca 58.
Sütő Péter 007332 009002 Budapest 1132 Budapest, Kresz Géza utca 36. II/5.
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Tájékoztatás a 2016. augusztus hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Területi szervezet A státuszváltozás oka

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
Barbi János 2016. 08. 30. 002940 Budapest kérelemre
Budayné Heimler Erzsébet 2016. 08. 30. 005546 Budapest kérelemre
Erőss Dóra 2016. 08. 30. 007255 Budapest kérelemre
Halász Zsuzsanna 2016. 08. 30. 006640 Budapest kérelemre
Karácsondi Mária 2016. 08. 30. 006114 Pest kérelemre
Kontschán Éva 2016. 08. 30. 000239 Komárom-Esztergom kérelemre
Kónya József 2016. 08. 30. 003932 Budapest kérelemre
Kosztándi Rita 2016. 08. 30. 000549 Csongrád kérelemre
Németh Mária Magdolna 2016. 08. 30. 000079 Heves kérelemre
Török Erzsébet 2016. 08. 30. 006121 Bács-Kiskun kérelemre
Traumberger Éva 2016. 08. 30. 006665 Fejér kérelemre
Váradi István 2016. 08. 30. 006398 Győr-Moson-Sopron kérelemre

Szüneteltetést követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése
Laub Ágota 2016. 08. 30. 003532 Pest kérelemre

Kamarai tagság megszűnése
Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Igazolvány sorszáma Területi szervezet A státuszváltozás oka
Dr. Ábrahám Jánosné 2016. 07. 08. 000877 000743 Tolna kérelemre
Ács Magdolna 2016. 06. 30. 004970 002357 Pest kérelemre
Balla László 2016. 05. 05. 005453 008296 Pest elhunyt
Barabásné dr. Pólus Amália 2016. 08. 08. 004753 008779 Budapest kérelemre
Bartha Ilona 2016. 07. 25. 002465 008492 Pest kérelemre
Borbély Mária 2016. 06. 30. 001739 001081 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Dr. Csanádi Ágnes 2016. 07. 01. 005086 004823 Zala kérelemre
Csemez Zoltánné 2016. 08. 08. 004325 001549 Győr-Moson-Sopron kérelemre
Derbák Erzsébet 2016. 08. 18. 005250 005193 Budapest kérelemre
Farkas Judit 2016. 08. 31. 003185 008033 Budapest kérelemre
Horváth Anna Magdolna 2016. 07. 08. 001573 002018 Baranya kérelemre
Kaszala Károlyné dr. dr. Szenczi Ágnes 2016.04.23. 003851 008117 Budapest elhunyt
Kelemen Gyöngyvér Gabriella 2016. 08. 09. 006704 008594 Budapest kérelemre
Dr. Kéry Sándor 2016. 08. 18. 004559 004122 Budapest kérelemre
Kiss Dénes 2016. 06. 29. 001017 000676 Zala elhunyt
Minya András 2016. 08. 11. 003325 007640 Budapest kérelemre
Olasz Lászlóné 2016. 07. 20. 006053 006145 Budapest elhunyt
Orsi Istvánné 2016. 08. 01. 001484 000360 Somogy kérelemre
Pethőné Schulcz Ágnes 2016. 06. 30. 000683 000581 Veszprém kérelemre
Presitsné Hetesi Klára 2016. 07. 15. 005326 005306 Veszprém kérelemre
Sajtos Dezsőné 2016. 08. 22. 000206 002178 Nógrád kérelemre
Sebestyén László 2016. 07. 15. 003600 003683 Budapest kérelemre
Somogyi Józsefné 2016. 08. 01. 006775 007722 Budapest kérelemre
Timárné Csépányi Judit 2016. 08. 15. 005337 005328 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Dr. Törzsyné Perje Margit 2016. 07. 12. 000586 001844 Csongrád kérelemre
Trencsényi Klára 2016. 08. 01. 001902 001231 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Zsoldos Ferenc 2016. 08. 09. 001086 000742 Zala elhunyt

 
Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Területi szervezet A státuszváltozás oka

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
Adó-Reál Pénzügyi és Szolgáltató Kft. 2016. 08. 30. 004228 Békés kérelemre
AKTIVA Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. 2016. 08. 30. 000457 Csongrád kérelemre
„ARZENÁL 98” Számviteli és Szolgáltató Bt. 2016. 08. 30. 002383 Budapest kérelemre
AUDIT-91 Könyvvizsgáló Kft. 2016. 08. 30. 002215 Győr-Moson-Sopron kérelemre
BARTHA Könyvvizsgáló Bt. 2016. 08. 30. 001790 Pest kérelemre
BRILL ’97 Könyvvizsgáló Kft. 2016. 08. 30. 000997 Csongrád kérelemre
BUDAEXPERT Könyvszakértő és Adótanácsadó Iroda Bt. 2016. 08. 30. 000059 Budapest kérelemre
DALLOS AUDIT Kft. 2016. 08. 30. 002522 Budapest kérelemre
DeControl Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. 2016. 08. 30. 002365 Bács-Kiskun kérelemre
Far-Bó Metódus Kft. 2016. 08. 30. 001074 Budapest kérelemre
FEKETE és FEDOR Könyvvizsgáló Kft. 2016. 08. 30. 000803 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
FIN-S FINANCIAL SYSTEM M. Kft. 2016. 08. 30. 002323 Budapest kérelemre
KALKULÁTOR Kft. 2016. 08. 30. 001970 Komárom-Esztergom kérelemre
RIVELA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2016. 08. 30. 001413 Budapest kérelemre
SALDO-LAND Számviteli, Könyvvizsgálói és Adószakértői Kft. 2016. 08. 30. 001753 Vas kérelemre
SZÖVI-AUDIT Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. 2016. 08. 30. 001786 Komárom-Esztergom kérelemre
T.J. Könyvvizsgáló Tanácsadó Kft. 2016. 08. 30. 002640 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Treier & Ritter Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2016. 08. 30. 000636 Pest kérelemre
VALLIN Kft. 2016. 08. 30. 002626 Budapest kérelemre
ZAHO Adószakértő és Könyvvizsgáló Kft. 2016. 08. 30. 002260 Budapest kérelemre
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK  
ÍRÁSBELI SZAVAZÁS ÚTJÁN HOZOTT HATÁROZATA (2016. 08. 11.)

117/2016. (08. 11.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva az oktatási 

bizottság OK/174-1/2016. sorszámú határozatát helybenhagyta.
Budapest, 2016. augusztus 11., Barsi Éva szakmai alelnök

AZ MKVK PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZATÁNAK  
ŐSZI RENDEZVÉNYEI

Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának vezetősége ősszel két félnapos (egy egész napos) szakmai napot szervez, 
amelyre ezúton tisztelettel meghívom Önt. Az előadások témájával és időpontjával kapcsolatban alább tájékozód-
hat. A szakmai program a kamara Budapest Fővárosi Szervezetével közösen kerül megrendezésre. 

Ezen két félnapos programon túl további egy nap több modulból álló 
e-learning formájában lesz elérhető hamarosan a kollégák számára. 
Az e-learning formájában elérhető szakmai előadások nem fognak át-
fedést mutatni az „élő” szakmai nap programjával. 

A szakmai fél napokon való részvétel félnaponként két speciális mi-
nősítéshez (pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári, 
biztosítási és IFRS speciális minősítések, az Ön választása szerint) 
tartozó kreditponttal számít be a kamarai képzési rendszerbe. 

A PTT térítésmentes szakmai napjára jelentkezni – kizárólag ügy-
félkapus bejelentkezést követően – a kamara honlapján keresztül 
az alábbi linkre kattintva lehet: https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/
rendezvenyek 

A rendezvényre történő jelentkezése visszaigazolását a sikeres je-
lentkezést követően azonnal kinyomtathatja a honlapról. A részletek-
ről a rendezvény előtt egy héttel küldünk e-mailben visszaigazolást.  
A rendezvényekre a jelentkezési határidő: 2016. november 1.

Ha Ön már jelentkezett a rendezvényre, és a témával kapcsolatban 
már vannak kérdései előzetesen írásban felteheti a ptt@mkvk.hu 
e-mail-címen. Aktív személyes közreműködésére feltétlenül számítunk.

Amennyiben jelentkezését követően mégsem tud részt venni a ren-
dezvényen, kérjük, mindenképpen jelezze a ptt@mkvk.hu e-mail cí-
men, vagy a 473-4521-es telefonszámon. 

Az alábbiakban találja a tervezett kerekasztal-beszélgetések témáit. 
Amennyiben bármelyiken szeretne részt venni, jelentkezni – kizá-
rólag ügyfélkapus bejelentkezést követően – a kamara honlapján 
keresztül az alábbi linkre kattintva lehet: https://www.mkvk.hu/
szolgaltatasok/rendezvenyek 

A kerekasztal-beszélgetések pontos időpontjáról később küldünk 
tájékoztatást!

A kerekasztal-beszélgetésekre a jelentkezési határidő: 2016. szep-
tember 30.

Agócs Gábor, az MKVK PTT elnöke

A PTT ŐSZI RENDEZVÉNYEI
1. RENDEZVÉNY
– időpont: 2016. november 15., 9.00–12.30
–  helyszín: Villányi Úti Konferenciaközpont, 
   1113 Budapest, Villányi út 11–13.
– témák: 
•  Bevezetés, tagozati hírek, tanulságok, szakértők
•  Könyvvizsgálói minősítések: megtartsam, szerez-

zek, vagy csak nyűg? – a változások bemutatása
•  Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és 

tőkepiaci szervezeteknél – egy gyakorlati példa a 
hitelkockázat számítására

•  A manuális és 13. havi könyvelések (journal entry 
testing) tesztelése informatikai módszerekkel

•  Taggyűlés
–  kreditpontok: max. 2 – pénzügyi intézményi, IFRS, 

befektetési vállalkozási, pénztári, biztosítási (az 
Ön választása szerint)

2. RENDEZVÉNY
–  időpont: 2016. nov. 15., 13.00–16.30
–  helyszín: Villányi Úti Konferenciaközpont, 
   1113 Budapest, Villányi út 11–13.
–  témák: 
•  A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és munkája a 

2016-os évben, avagy a könyvvizsgálók a Közfel-
ügyeleti Hatóság szemével

•  Az IFRS-ek változásai, a legutóbb kiadott IFRS-ek 
fejleményei – avagy van-e ennek hatása a magyar 
beszámolókra?

•  A pénz- és tőkepiaci törvények és a vonatkozó 
számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2017. 
január 1-től hatályos változásai

–  kreditpontok: max. 2 – pénzügyi intézményi, IFRS, 
befektetési vállalkozási, pénztári, biztosítási 
speciális minősítések (az Ön választása szerint)

2. KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK 
A fenti rendezvényeken túl a következő kisebb lét-
számú kerekasztal-beszélgetéseket (workshopokat) 
tervezzük megszervezni még az idén (a jelentkezők 
létszámának függvényében). Ha jelentkezni kíván, a 
fent ismertetett módon szeptember 30-ig teheti meg:
•  A befektetési alapok könyvvizsgálatának speciali-

tásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
•  A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai, 

a gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
•  A befektetési vállalkozások könyvvizsgálatának 

specialitásai, a gyakorlati problémák, kérdések és 
válaszok    

•  A pénztárak könyvvizsgálatának specialitásai, 
a gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

•  IFRS-átállással kapcsolatos gyakorlati kérdések 
megbeszélése


