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Az e-learning képzéseket a kamara 
honlapjának főoldalán lévő bannerre 
kattintva, vagy közvetlenül az alábbi 
oldalon találja: http://www.mkvk.hu/
szolgaltatasok/tovabbkepzes/elearning 

Annak érdekében, hogy ingyenesen 
tudják teljesíteni a kötelezően előírt to-
vábbképzést, a kamara mind saját szer-
vezésben, mind pedig az MKVK Oktatási 
Központ Kft. közreműködésével térítés-
mentesen elvégezhető tanfolyamokat 
biztosít minden kamarai tag számára. 

Az alábbi összefoglalóban a térítés-
mentesen igénybe vehető e-learning kép-
zésekről tájékozódhat.

TÉRÍTÉSMENTESEN ELÉRHE-
TŐ E-LEARNING ELŐADÁSOK 
KAMARAI TAGOK RÉSZÉRE  
AZ OKTATÁSI KÖZPONT TÁV-
OKTATÁSI RENDSZERÉBEN
Az előírt távoktatási kreditpontok meg-
szerzésének elősegítése érdekében a ka-
mara az oktatási központ távoktatási 
rendszerében térítésmentesen biztosítja 
tagjai számára 4 kreditnyi előadás meg-
tekintését. Az e-learning előadások a 
kötelezően megszerzendő kreditpontok 
erejéig megkötés nélkül választhatók ki a 
kínálatból, amelyben a számviteli törvény 
aktuális változásait és a számvitelt érintő 
jogszabályi környezet változásait feldol-
gozó tananyagok is megtalálhatók, akár 
a speciális minősítésekhez kapcsolódóan 
is. A távoktatási anyagok a könyvvizsgá-
lói kreditpontokon túl az adótanácsadók, 
adószakértők, okleveles adószakértők, 

könyvviteli szolgáltatók továbbképzésé-
be beszámítható krediteket is adnak, így 
a kamarai tagsággal járó továbbképzési 
kötelezettség teljesítése mellett egyide-
jűleg e szakmai továbbképzésekhez is 
gyűjthetők pontok.

A képzési anyagok igénybevételére, 
a képzési kötelezettség teljesítésére (ma-
gyar idő szerint) 2016. december 31-én 
24.00 óráig van lehetőség. Az ezt az idő-
pontot követően befejezett távoktatási 
képzésért már nem jár kreditpont egyik 
szakmai területen sem! 

Mindazoknak, akik élni kívánnak a 
lehetőséggel és még nem jelentkeztek 
a képzésre, érdemes ezt mielőbb megten-
niük, hogy a határidőig teljesíteni tudják 
az előadásokat, illetve azért is, hogy az 
oktatási központ munkatársai szükség 
esetén közvetlen segítséget tudjanak 
önöknek nyújtani a jelentkezés vagy 
megtekintés kapcsán felmerülő kérdések 
megválaszolásában.

Az oktatási központ távoktatási kínála-
tában az alábbi filmek érhetők el:

TANANYAGOK A SPECIÁLIS MINŐ-
SÍTÉSEKHEZ ELŐÍRT TOVÁBBKÉP-
ZÉSI KÖTELEZETTSÉGHEZ 
1. Könyvviteli szolgáltatást végzők kö-
telező továbbképzése államháztartási 
szakterületen 2016 – nem költségveté-
si szervnél foglalkoztatott mérlegképes 
könyvelők számára
– költségvetési minősített kredit – 2 
kreditpont – Szamkó Józsefné okleveles 
könyvvizsgáló

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 4 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (államháztartási szak, 
számvitel téma).

2. Az IFRS-ek első alkalmazása, vala-
mint különálló pénzügyi kimutatások
– IFRS-minősített kredit – 2 kreditpont 
– dr. Lakatos László Péter okleveles 
könyvvizsgáló, minősített oktató, egye-
temi adjunktus, Budapesti Corvinus 
Egyetem 

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 4 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (IFRS-szak, számvitel 
téma).

3. A hitelintézetek és pénzügyi vál-
lalkozások számviteli szabályainak 
módosulása 2016-ban, valamint a de-
vizaeszközökkel és -forrásokkal kap-
csolatos számviteli lehetőségek és kö-
telezettségek
– választás szerint pénzügyi intézményi 
vagy befektetési vállalkozási vagy pénz-
tári vagy biztosítói vagy kibocsátói mi-
nősített kredit – 2 kreditpont – dr. Gulyás 
Éva okleveles könyvvizsgáló, egyetemi 
adjunktus

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 4 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

DECEMBER 31-IG TELJESÍTHETŐ  
A KÖTELEZŐ E-LEARNING
Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a kamara küldöttgyűlése májusban módosította  
a Szakmai továbbképzési szabályzat VII/A fejezetének (2) pontját, mely az általános továbbkép-
zés nem központilag szervezett részéről rendelkezik. A 2016-tól alkalmazandó előírás  szerint 
az általános továbbképzés nem központilag szervezett részén belül szerzett kredit pontokból 
évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni.1

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
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1. A bevezetés évében azoknak, akik más szervezetnél már megszerezték a 16 kreditpontot,  
az e-learning képzés 2016-ban választható opció, nem kötelező.
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zéshez: 4 kredit (pénzügy szak, nem 
számvitel téma)

SZÁMVITELI ELŐADÁSOK
4. Külföldi pénznemre szóló eszközök 
és források értékelése és a saját terme-
lés elszámolása
– 2 kreditpont – Rezsabek Angéla okleve-
les könyvvizsgáló

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 3 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, szám-
vitel téma).

5. A számviteli törvény változásai a 
2016-ban induló üzleti évtől
– 2 kreditpont — Rezsabek Angéla okle-
veles könyvvizsgáló

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 4 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, szám-
vitel téma).

6. A felszámolási és a végelszámolási 
eljárás elmélete és gyakorlata
– 3 kreditpont – dr. Adorján Csaba okle-
veles könyvvizsgáló, egyetemi adjunktus, 
Budapesti Corvinus Egyetem

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 5 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 6 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

ADÓVÁLTOZÁSOK TÉMAKÖR 
ELEKTRONIKUS TANANYAGAI
7. Adóváltozások 2016–2017 – társasági 
adó, személyi jövedelemadó, tb – 4 óra 
– 2 kreditpont – S. Csizmazia György 
okleveles könyvvizsgáló, okleveles adó-
szakértő

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 5 kredit,

– mérlegképes könyvelői továbbkép-
zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

8. Adóváltozások 2016–2017 – általános 
forgalmi adó, egyéb adók, Art. – 4 óra
– 2 kreditpont – S. Csizmazia György 
okleveles könyvvizsgáló, okleveles adó-
szakértő

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 5 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

9. Adótörvény-változások 2015–2016
– 4 kreditpont – dr. Vadas Beatrix főosz-
tályvezető, NGM; Menzel-Kiss Gellért 
adótanácsadó, menedzser, Leit ner Leit-
ner; Siklós Márta, az MKVK Adótagozat 
elnöke, okleveles könyvvizsgáló, adó-

tanácsadó; dr. Kovács Attila szakmai 
tanácsadó, NGM önkormányzati adók, 
illetékek és egyes ágazati adók osztálya; 
Szatmári László főosztályvezető, NGM 
Jövedelemadók és Járulékok Főosztály

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleve-

les adószakértői továbbképzéshez: 10 kre-
dit,

– mérlegképes könyvelői továbbkép-
zéshez: 8 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

10. Adóváltozások 2015–2016 – társa-
sági adó, személyi jövedelemadó
– 2 kreditpont – S. Csizmazia György 
okleveles könyvvizsgáló, okleveles adó-
szakértő

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okle-

veles adószakértői továbbképzéshez: 5 
kredit,
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– mérlegképes könyvelői továbbkép-
zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

11. Adóváltozások 2015–2016 – tb, áfa, 
egyéb adók, Art. 
– 2 kreditpont — S. Csizmazia György 
okleveles könyvvizsgáló, okleveles adó-
szakértő

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 5 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

EGYÉB TÉMAKÖRÖK
12. A pénzegység alapú statisztikai 
mintavétel elmélete és gyakorlata
– 2 kreditpont – Kotosz Balázs PhD, 
statisztikus, docens, Szegedi Tudomány-
egyetem Gazdaságtudományi Kar; Zöldi 
József okleveles könyvvizsgáló, Budapest 
Consultans Kft.

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleve-

les adószakértői továbbképzéshez: nincs,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: nincs.

13. Könyvvizsgálói programok bemu-
tatása
– 1 kreditpont – A Magyar Könyvvizsgá-
lói Kamara Informatikai Tagozata ren-
dezvényének előadása

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleve-

les adószakértői továbbképzéshez: nincs,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: nincs.

14. Transzferárazás a változó hazai 
gyakorlat és a nemzetközi tendenciák – 
az OECD BEPS akcióterve – tükrében
– 2 kreditpont – dr. Kondor  Bence Bar-
nabás tulajdonos, ügyvezető, Trans-
fer pricing Group; Pásztor László adó-
szakértő, transzferár szakmai vezető, 
Trans ferpricing Group

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 4 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

15. A szerződések joga a pénzügyi, 
számviteli területen dolgozó szakem-
berek számára
– 2 kreditpont – dr. Nagy Krisztina mun-
kajogi szakjogász

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 3 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

16. Az elektronikus számlázás elméleti 
és gyakorlati tudnivalói
– 2 kreditpont – Czöndör Szabolcs főosz-
tályvezető, NAV Kiemelt Adózók Adó-
igazgatósága

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okle-

veles adószakértői továbbképzéshez: 4 
kredit,

– mérlegképes könyvelői továbbkép-
zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

17. Civil Akadémia 2016.
– 2 kreditpont – Kahulits Andrea nonpro-
fitszakértő

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleve-

les adószakértői továbbképzéshez: nincs,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (nonprofit szak, nem 
számvitel téma).

18. A kötelező egészségbiztosítás el-
látásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény változásai 2016. január 1. 
napjától, valamint az ellátások iránti 
igény érvényesítéséhez kötődő, foglal-
koztatói oldalon felmerülő gyakorlati 
kérdések

– 2 kreditpont – Barabás Miklós társada-
lombiztosítási szakember, adótanácsadó, 
közgazdász; Farkasné Gondos Krisztina 
társadalombiztosítási szakember, adóta-
nácsadó, osztályvezető, BFKEPSZ pénz-
beli ellátások osztálya

További kreditpontok:
– adótanácsadói, adószakértői, okleveles 

adószakértői továbbképzéshez: 3 kredit,
– mérlegképes könyvelői továbbkép-

zéshez: 4 kredit (vállalkozási szak, nem 
számvitel téma).

Az elektronikus tananyagok a kamara 
oldalán – ügyfélkapus belépést követően 
– az „MKVKOK térítésmentes távokta-
tás” gombra kattintva érhetők el. 

	  

A kamarai tag könyvvizsgálók a térí-
tésmentesen biztosított lehetőséget csak 
a jogosultság ellenőrzését követően tud-
ják igénybe venni az oktatási központnál, 
ezért első alkalommal mindenképpen a 
kamara oldaláról indulva kell bejelentkez-
niük 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.

A megtekintés részletes menetéről az 
oktatási központ honlapján, az alábbi lin-
ken érhető el a tájékoztatás: https://www.
mkvkok.hu/tajekoztato-e-learning-
kepzesrol-konyvvizsgalok-reszere, il-
letve szükség esetén 2016. december 
15-éig az oktatási központ munkatársai 
is készséggel állnak rendelkezésre a je-
lentkezés vagy a megtekintés kapcsán 
felmerülő kérdések megválaszolásában. 
(A jelzett időpont után már csak ügyeleti 
rendszerben, korlátozott elérés mellett 
tudunk önnek szükség esetén segítséget 
nyújtani!)

Az előadások további tudnivalóiról az 
oktatási központ honlapján érhető el tá-
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jékoztatás, és ugyanitt a térítésmentesen 
biztosított kreditek teljesítését követően 
további előadások megvásárlására is le-
hetőség van: https://www.mkvkok.hu/
tavoktatas-2016

TÉRÍTÉSMENTES  
E-LEARNING ELŐADÁSOK  
KAMARAI TAGOK RÉSZÉRE  
A KAMARA WEBUNI  
RENDSZERÉBEN 
A 2016-os kínálatban a tavalyi évhez 
hasonlóan az országos konferencia, va-
lamint a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elő-
adásait tekinthetik meg az érdeklődők. 
Az előadások megtekintéséhez első lépés-
ként be kell jelentkezni a megszokott mó-
don, ügyfélkapus azonosítóval a kamara 
honlapjára, majd az „MKVK WEBUNI” 
gombra kattintva automatikusan, beje-
lentkezve átirányítjuk a webuni felületé-
re, ahol képzéseink díjmentesen elvégez-
hetők. 

	  

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

A XXIV. Országos Könyvvizsgálói Kon-
ferencián elhangzott előadások közül az 
alábbiakból készült e-learning képzés
1. képzés (1 kreditpont)

– Kovács Judit: X-Y-Z generáció
– Killik László: Standardok és doku-

mentációk
– Siklós Márta: Szakmai szkepticizmus

2. képzés (1 kreditpont)
– Végh Richárd: A magyar tőkepiac 

fejlesztésének fő irányai a minőségbizto-
sítás tükrében

– dr. Gál István László: Az offshore ha-
lála: brókerbotrányok és pénzmosás?

– Balázs Árpád – dr. Eisenbacher Gá-
bor: A könyvvizsgálat és a büntetőeljárás

3. képzés (1 kreditpont)
– dr. Sramkó Szilvia: Auditreform, 

2016
– Tolnai Krisztián: A 2015. évi minő-

ség-ellenőrzések tapasztalatai
– Mádi-Szabó Zoltán: A minőség-ellen-

őrzés rendszere és változások 2016-ban
4. képzés (1 kreditpont)

– Wessely Vilmos: Az informatika al-
kalmazásának lehetőségei a könyvvizs-
gálati dokumentáció elkészítése során

– Nyirati Ferenc: A dokumentáció lezá-
rása 60 napon belül, IT segítségével

– Tusnádiné Ágoston Márta: Új vizs-
gálati lehetőségek a NAV-számla XML 
segítségével

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat által szer-
vezett e-learning előadások
1. képzés (1 kreditpont)

– Minőség-ellenőrzés 2016 – Mádi-
Szabó Zoltán

– A könyvvizsgálói jelentések változá-
sa – Barabás Csaba
 2. képzés (1 kreditpont)

– EU-auditreform – Agócs Gábor
– Minőség-ellenőrzés 2016 – Mádi-

Szabó Zoltán
3. képzés (1 kreditpont)

– EU-auditreform – Agócs Gábor
– A könyvvizsgálói jelentések változá-

sa – Barabás Csaba
4. képzés (1 minősített kreditpont – 
pénzügyi intézményi VAGY befektetési 
vállalkozási)

– EU-auditreform – Agócs Gábor
– A hazai és az EU-szabályozás kapcso-

lata – Seregdi László
5. képzés (2 minősített kreditpont – 
pénzügyi intézményi VAGY kibocsátói)

– Az MNB visszajelzése a könyvvizsgá-
lók felé (hitelintézeti szektor) – Bánhegyi 
Réka

– Kibocsátói felügyeléssel összefüggő 
könyvvizsgálati tapasztalatok – Farkas 
Ákos

– A hazai és az EU-szabályozás kap-
csolata, az EBA szerepe a hitelintézetek 
és befektetési vállalkozások prudenciális 

szabályrendszerének kialakításában – 
Seregdi László
6. képzés (2 minősített kreditpont – 
pénzügyi intézményi VAGY biztosítói 
VAGY pénztári)

– Ellenőrzések, felügyelés könyvvizs-
gálati tapasztalatai a biztosítási szektor-
ban – Horváth Edina

– Ellenőrzések, felügyelés könyvvizs-
gálati tapasztalatai a pénztári szektor-
ban – Kovácsné Hegyi Éva

– Kibocsátói felügyeléssel összefüggő 
könyvvizsgálati tapasztalatok – Farkas 
Ákos

Egyéb e-learning képzések
Amennyiben egyéb e-learning képzések 
iránt érdeklődik, az alábbi oldalon talál-
ja a kamara által 2016-ra engedélyezett 
kreditpontos előadások listáját (a feltöltés 
folyamatos): 

http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/
tovabbkepzes/elearning/elearning_
egyeb_kepzesek/elearning_2016

 Az egyes előadások megtekintésének 
feltétele, valamint bővebb információ a 
szervező intézmények honlapján talál-
ható. A kreditpontokat a szervező intéz-
mény kamarának megküldött igazolása 
alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes 
igazolások kiállítása – jellemzően – havi 
rendszerességgel történik, így az előadás 
meghallgatása és a kreditpont honlapon 
(Saját adatok) történő megjelenése kö-
zött jelentős időeltérés is előfordulhat, 
ami miatt szíves türelmüket és megérté-
süket kérjük!

Megkérjük tisztelt könyvvizsgáló kollé-
gáinkat, hogy a fennakadások elkerülése 
érdekében az e-learning képzések megte-
kintését lehetőség szerint ne az év utolsó 
napjaira halasszák. Éljenek a lehetőség-
gel, s amennyiben idejük engedi, kezdjék 
el mihamarabb az előadások kiválasztá-
sát és megtekintését.  

Eredményes tanulást kívánunk!
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Határozatok 2016. november hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Területi szervezet A státuszváltozás oka

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Balázsné Oláh Ilona 2016.11.08. 006456 Hajdú-Bihar kérelemre

Horányi Márton 2016.11.08. 001185 Pest kérelemre

Molnár Ágnes 2016.11.08. 006880 Budapest kérelemre

Nyári Józsefné 2016.11.08. 002695 Hajdú-Bihar kérelemre

Szarka Ilona 2016.11.08. 002426 Budapest kérelemre

Szüneteltetést követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése

Both Mária 2016.11.08. 006565 Pest kérelemre

Kamarai tagság megszűnése

Név A módosítás 
dátuma

Nyilvántartási 
szám

Igazolvány  
sorszáma

Területi  
szervezet

A státuszváltozás 
oka

Dr. Ács László 2016.10.31. 004621 007416 Budapest kérelemre

Fekésházy Csaba 2016.11.02. 003197 002912 Budapest kérelemre

Kajdy János 2016.11.08. 001579 002022 Baranya kérelemre

Kesjár Sándor 2016.09.14. 005416 005385 Baranya elhunyt

Dr. Némethné Kövics Zsuzsanna 2016.05.05. 003803 007669 Budapest kérelemre

Dr. Szabó Sándor 2016.10.11. 001642 002078 Budapest elhunyt

Törzsök István 2016.09.30. 000104 001012 Heves kérelemre

Veres Jánosné 2016.10.27. 000117 001024 Heves kérelemre

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Területi szervezet A státuszváltozás oka

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése

ACT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2016.11.08. 002547 Budapest kérelemre

Fekésházy és Társai Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2016.11.08. 001493 Budapest kérelemre

Név A módosítás dátuma

Könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe vétel

Pauló-Gábor Szilvia kérelemre

A kamara elnöke előtt esküt tett 2016. november 21-én

Név Nyilvántartási szám Igazolvány sorszáma Területi szervezet Cím

Halmosi Gábor 007342 009021 Budapest 1134 Budapest, Csángó utca 26.

Kárpáti Szilvia Erzsébet 007341 009020 Budapest 1026 Budapest, Trombitás út 28.

Tömpe Zsuzsanna 007343 009023 Budapest 1013 Budapest, Attila út 69.

Udvardi Zsuzsanna 007339 009024 Budapest 1183 Budapest, Örs utca 9.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara minőség-ellenőrzési bizottsága (továbbiakban: bizottság) a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. 
évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 161. §-a és a bizottság szervezeti és működési szabályzatának  

38. pontja alapján pályázati felhívást tesz közzé a minőségellenőrök nyilvántartásába történő felvételre.

A MINŐSÉGELLENŐRÖK FELADATAI:
A Kkt. 159. § (1) bekezdése értelmében a kamarai minőség-
ellenőrzéseket a bizottság nevében a bizottság által nyilvántar-
tásba vett kamarai tag könyvvizsgáló minőségellenőrök vég-
zik. A bizottság a nyilvántartásba vett ellenőrök közül jelöli ki a 
kamarai minőség-ellenőrzést lefolytató személyt. A kijelölt mi-
nőségellenőr személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A minőségellenőrnek rendelkeznie kell a Kkt. 49. § sze-
rinti megfelelő minősítéssel is, ha olyan gazdálkodó tekinteté-
ben ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenységre vonatkozó minőség-ellenőrzésben vesz részt, 
amely esetében csak minősített kamarai tag könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég végezhet jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet. Ilyen esetben a minő-
sítés megszerzése és a minőség-ellenőrzésben való részvétel 
között legalább három évnek kell eltelnie. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
A minőségellenőrök nyilvántartásába az vehető fel, aki
•  a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) 

aktív tagsági jogállású tagja;
•  a nyilvántartásba vételét megelőzően megszerzett legalább 

hatéves szakmai gyakorlattal rendelkezik a jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában;

•  a minőség-ellenőrzési tevékenység végzéséhez előírt képzés-
ben részt vesz;

•  a nyilvántartásba vételét megelőző hat éven belül fegyelmi el-
járásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott;

•  a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenysége tekintetében a nyilvántartásba vételét megelőzően 
lefolytatott legutolsó minőség-ellenőrzéssel, kamarai minő-
ség-ellenőrzéssel összefüggésben nem került sor intézkedések 
alkalmazására;

•  a pályázat benyújtását megelőző 6 év alatt legalább 30, a ma-
gyar számviteli törvény vagy a nemzetközi pénzügyi beszámo-
lási standardok (IFRS) szerint készített beszámoló könyvvizs-
gálatát végezte könyvvizsgálóként;

•  rendelkezik olyan hordozható számítógéppel, melyen a minő-
ség-ellenőrzést támogató szoftver futtatható;

•  rendelkezik alapvető informatikai (felhasználói számítógépes) 
ismeretekkel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, 
a pályázónál eddig lefolytatott minőség-ellenőrzések eredmé-
nyeinek felsorolását éves bontásban, valamint nyilatkozatot 
arra vonatkozóan, hogy a feltüntetett minőség-ellenőrzések 
eredményei a valóságnak megfelelnek.

KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK:
Nem vehető fel a minőségellenőrök nyilvántartásába a kamara 
tisztségviselője, továbbá az, aki a kamara bármely bizottságá-
nak tagja (ide nem értve a minőség-ellenőrzési bizottság elnö-
két és tagjait). A bizottság tagjai és a minőség-ellenőrök nem 
lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara minőség-ellenőrzési bizottságának címezve a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatalához (1063 Buda-
pest, Szinyei Merse u. 8.,) kell benyújtani közvetlenül vagy 
postai úton. 
A borítékon kérjük feltüntetni: Minőségellenőri pályázat
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. január 31.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE: 
A pályázatokat a pályázat beérkezési határidejének lejártától 
számított 30 napon belül a bizottság bírálja el, és a pályázók 
esetleges személyes meghallgatását követően határozatot hoz 
a bírálat eredményéről. A bizottság a minőségellenőrök számá-
ra igazolást állít ki a nyilvántartásba vételről, vagy határozat-
ban értesíti a pályázata elutasításáról. 

A benyújtott pályázatok csak abban az esetben tekinthetők 
érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben a pályázati 
felhívásban meghatározott határidő lejárta előtt érkeznek be és 
valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és 
tartalmi feltételnek megfelelnek. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a bizottság munkatársánál a 473-4523 telefonszámon.
Jelen pályázati felhívás a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján (www.mkvk.hu) és a Könyvvizsgálók Lapjában kerül hivatalosan közzétételre. 
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PÁLYÁ ZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 

szóló 2007. évi LXXV. törvény előírja egyeztető testület működtetését a kamarán belül, amelynek célja elősegíteni 
a kamarai tagok egymás közötti, valamint a kamarai tagok és a nem kamarai tagok közötti szakmai természetű viták 
megállapodással/egyezséggel, a felek által elfogadott közös szakmai állásponttal történő rendezését, a felek jogainak, 

kötelezettségeinek, illetve érdekeinek gyors és hatékony érvényesítését, ezért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara

egyeztető testülete választott tagja tisztségének betöltésére  
pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
•  megfelelő elméleti ismeretek és legalább 5 éves szakmai gyakorlat a jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálói tevékenységgel és az egyéb szakmai szolgáltatással összefüggő kérdéskörökben,

•  minősített kamarai tag könyvvizsgáló esetében megfelelő elméleti ismeretek és legalább 3 éves szakmai 
gyakorlat a minősítése szerinti kérdéskörökben,

•  a kamarai tag testületi tagságának keletkezését megelőző 5 éven belül a kamara fegyelmi bizottsága által 
lefolytatott fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott,

•  a kamarai tag testületi tagságának keletkezését megelőző 6 éven belül a kamara által lefolytatott minő-
ség-ellenőrzéssel összefüggésben vele szemben nem került sor intézkedés alkalmazására,

•  a kamarai tag testületi tagságának keletkezésekor a kamarának nem tisztségviselője, a kamara valamely 
bizottságának, az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti 
Hatóságnak nem alkalmazottja.

A pályázatot a kamara főtitkári hivatalába (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.) zárt borítékban, postai vagy 
személyes úton kell eljuttatni, legkésőbb 2017. január 10-ig. A borítékra rá kell írni az „Egyeztető testület választott tag – 
pályázat” megnevezést. A pályázat maximum 2 oldal terjedelmű lehet (A4-es papírra, Times New Roman betűtípussal, 

12-es betűmérettel szerkesztett formában), valamint csatolni kell hozzá a pályázó rövid szakmai önéletrajzát is. 

Az egyeztető testületbe a kamara elnöksége a pályázati feltételek megfelelősége esetén a feladat 
ellátására szakmailag leginkább alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtó 6 tagot választja meg. 

A pályázat eredményét a kamara az elnökség 2017. január 20-ai ülését követően kihirdetett 
határozataiban teszi közzé a honlapján és az egyébként szokásos módokon.  

A pályázati felhívással kapcsolatban további információ a 06-1/473-4520-as telefonszámon 
vagy a fotitkar@mkvk.hu e-mail címen a kamara főtitkárától kérhető.
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