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A könyvvizsgálói jelentésminták aktua-
lizálása a 2017. évi felülvizsgált MNKS 
szerinti jelentésminták alapján folyama-
tosan történik. Lapzártánkig a tavaly 
közzétett 34 jelentésmintából 28 aktua-
lizálásra került, ám mivel ezek felülvizs-
gálata jelen pillanatban is zajlik, folya-
matosan kerülnek feltöltésre az elkészülő 
átdolgozott jelentésminták.
Elérhető jelentésminták – 2017. dec-
ember 15. után végződő üzleti évek:
Egyszerűsített éves beszámoló
•  Tiszta jelentés (nincs melléklet) 
•  Tiszta jelentés (van melléklet) 
•  Jelentés figyelemfelhívással (nincs mel-

léklet) 
•  Minősített jelentés – hatókör korlátozás 

miatt (nincs melléklet) 
•  Minősített jelentés – véleményeltérés 

miatt (nincs melléklet) 
•  Minősített jelentés – ellenvélemény mi-

att (nincs melléklet) 
•  Minősített jelentés – véleménynyilvá-

nítás visszautasítása miatt (nincs mel-
léklet) 

Éves beszámoló
•  Tiszta jelentés (nincs melléklet) 
•  Tiszta jelentés (van melléklet) 
•  Jelentés figyelemfelhívással (nincs mel-

léklet) 
•  Minősített jelentés – hatókör korlátozás 

miatt (nincs melléklet) 
•  Minősített jelentés – véleményeltérés 

miatt (nincs melléklet) 
•  Minősített jelentés – ellenvélemény mi-

att (nincs melléklet) 
•  Minősített jelentés – véleménynyilvá-

nítás visszautasítása miatt (nincs mel-
léklet) 

•  Illusztráció a könyvvizsgálói jelentés 
kötelezően előírt tartalmának szemlél-
tetésére 

Egyéb jelentésminták
•  Jelentésminta végelszámolást megelőző 

tevékenységet lezáró egyszerűsített éves 
beszámolóra (nincs melléklet) 

•  Jelentésminta végelszámolást megelőző 
tevékenységet lezáró éves beszámolóra 
(nincs melléklet) 

•  Jelentésminta felszámolást megelőző 
tevékenységet lezáró egyszerűsített éves 
beszámolóra(nincs melléklet) 

•  Jelentésminta felszámolást megelőző 
tevékenységet lezáró éves beszámolóra 
(nincs melléklet) 

Idegen nyelvű jelentésminták
•  Jelentés angol nyelven 
•  Jelentés német nyelven 
•  Jelentés francia nyelven  

Jelentésminták a költségvetési intéz-
ményi beszámolók és önkormányza-
tok könyvvizsgálatához

•  Jelentésminta önkormányzat zárszám-
adási rendelettervezetre – módszertani 
ajánlás – kidolgozás alatt!

•  Jelentésminta önkormányzati konszo-
lidált beszámolóra – módszertani aján-
lás – kidolgozás alatt!

•  Jelentésminta éves költségvetési beszá-
molóra – módszertani ajánlás – kidol-
gozás alatt!

•  Jelentésminta éves költségvetési beszá-
molóra (eü szolg) – módszertani aján-
lás – kidolgozás alatt!

 
Befektetési alapoknál használatos je-
lentésminták 
•  Kbft szerinti, éves jelentésre vonatkozó 

minta – kidolgozás alatt!
•  Jelentésminta a tőzsdén jegyzett alapok 

esetén, ahol az éves jelentésben egyéb 
információk is szerepelnek – kidolgozás 
alatt!

Speciális jelentésminták
•  Jelentésminta – Közhasznú szervezet 

egyszerűsített éves beszámoló (nincs 
melléklet)

•  Jelentésminta – Közhasznú szervezet 
éves beszámoló 

•  Jelentésminta – Közbenső mérleg 
(nincs melléklet) 

•  Jelentésminta – Áttérési mérleg (nincs 
melléklet) 

•  Jelentésminta – Vagyonmérleg-terveze-
tek (egyesülés esetén) (nincs melléklet)

•  Jelentésminta – Végleges vagyonmérle-
gek (egyesülés esetén) (nincs melléklet) 

Valamennyi jelentésmintát, valamint a 
kapcsolódó közleményeket megtalálja a 
kamara honlapján az alábbi linken: 

https://www.mkvk.hu/
tudastar/jelentesmintak/
jelentesmintak_20171215/
jelentesmintak_20171215 

2017. DECEMBER 15. UTÁN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVEK 
KÖNYVVIZSGÁLATÁNÁL ALKALMAZANDÓ JELENTÉSMINTÁK
A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság 2017. elején kidolgozott 
számos könyvvizsgálói jelentésmintát a 2016. decemberében kihirdetett módosított Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt követelmények alkalmazásának elősegítésére.

MEGBÍZÁSI 
SZERZŐDÉSMINTA 2018. 
ÉVI AKTUALIZÁLÁSA
A Szakértői bizottság közreadta a 
könyvvizsgálói megbízási szerző-
désminta aktualizált változatát. 

Az elfogadó nyilatkozat minták 
nem változtak, a 2014. április 9-én 
közreadott minta továbbra is hasz-
nálható. A megbízási szerződést a 
kamarai honlapon az alábbi linkre 
kattintva tudja megtekinteni:

https://www.mkvk.hu/szer-
vezet/bizottsagok/szakertoi/
kozlemenyek/megbizasi_
szerzodes_20180207

https://www.mkvk.hu/tudastar/jelentesmintak/jelentesmintak_20171215/jelentesmintak_20171215
https://www.mkvk.hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/megbizasi_szerzodes_20180207
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Az MNB vonatkozó közleményét az aláb-
biakban olvashatják. 

Amennyiben észrevételük lenne, kér-
jük, juttassák el azt a következő címek 
valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , 
fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 
1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor 
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Nemzeti Bank hitelintézeti 

könyvvizsgálókkal folytatott 
kommunikációjának új gyakorlatáról

Az Európai Parlament és Tanács 
537/2014/EU Rendeletének1 (továbbiak-
ban: Audit Rendelet) 12. cikk (2) bekez-
dése szerint a hitelintézeteket felügye-
lő illetékes hatóságok és a hitelintézet 
könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók, 
könyvvizsgáló cégek között tényleges 
párbeszédet kell kialakítani. A párbeszéd 
elősegítése érdekében az Európai Bank-
hatóság (továbbiakban: EBA) hatályba 
léptette a hitelintézeteket felügyelő ille-
tékes hatóságok, valamint a hitelintéze-
tek könyvvizsgálói és könyvvizsgáló tár-
saságai közötti kommunikációról szóló, 
EBA/GL/2016/05. számú Iránymutatá-
sokat (továbbiakban: Iránymutatások). 

A Magyar Nemzeti Bank (további-
akban: MNB) vállalta az Iránymutatá-
sokban foglaltak alkalmazását. Ennek 
megfelelően az MNB Hitelintézeti fel-

ügyeleti igazgatósága a hitelintézetek 
könyvvizsgálóival folytatott kommuni-
kációja során a 2018. évtől új gyakorlat 
szerint jár el.

A pénzügyi közvetítő rendszerben je-
lentősebb szerepet betöltő hitelintézetek2 
könyvvizsgálóival az MNB ún. „részle-
tekbe menő kommunikációt”3 folytat, 
amelynek részeként évente legalább egy 
alkalommal – az év második felére ter-
vezett – személyes találkozót kezdemé-
nyez. Ezen intézményi kör könyvvizsgá-
lóit az MNB az első negyedévben írásban 
értesíti.

Emellett az MNB – mérlegelése alap-
ján – a teljes felügyelési folyamat alatt 
(pl. az ellenőrzések során) több hitelinté-
zeti könyvvizsgálót is bevonhat a szóbeli 
kommunikációba, illetve továbbra is le-
hetősége van írásbeli tájékoztatást kérni. 

A könyvvizsgálókkal való személyes 
kapcsolattartásban változást jelent, hogy 
az MNB előzetesen írásban tájékoztatja 
a könyvvizsgálót az egyeztetni tervezett 
témakörökről,4 amelyek kiegészítését a 

könyvvizsgáló kezdeményezheti. A sze-
mélyes megbeszélésekre a könyvvizsgá-
lóval történő előzetesen egyeztetett idő-
pontban kerül sor. Az MNB törekszik a 
kommunikációs gyakorlatába beépített 
határidők5 egységes kezelésére, azonban 
a felügyelési érdekekre tekintettel azok-
ban lehetnek eltérések.  

A személyes megbeszélések elsődle-
ges és elengedhetetlen résztvevője a fő 
könyvvizsgálati partner (könyvvizsgá-
lati feladat elvégzéséért felelős, illetve 
az aláíró könyvvizsgáló), de célszerű a 
helyszíni auditot vezető könyvvizsgá-
ló, illetve munkatárs részvétele is. A fő 
könyvvizsgáló partner igényétől füg-
gően a személyes megbeszélésen jelen 
lehet a könyvvizsgáló cég képviselője, 
illetve a helyettes könyvvizsgáló is. Le-
hetőség van továbbá – az MNB mérlege-
lésétől függően – háromoldalú, az érin-
tett auditált hitelintézet szakértőjének, 
vezetőinek jelenlétében tartott könyv-
vizsgálói megbeszélésre is.

A közérdeklődésre számot tartó hi-
telintézet könyvvizsgálója az MNB-vel, 
mint felügyeleti hatósággal folytatott 
párbeszéd során – a Kamarai tv.6 alapján 

A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÁSA 
A MAGYAR NEMZETI BANK HITELINTÉZETI 
KÖNYVVIZSGÁLÓKKAL FOLYTATOTT 
KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK ÚJ GYAKORLATÁRÓL
Az Audit Reform Rendelet szerint a hitelintézeteket felügyelő illetékes hatóságok és a hitelintézet 
könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek között tényleges párbeszédet kell kialakítani.  
A párbeszéd elősegítése érdekében az Magyar Nemzeti Bank a 2018. évtől új gyakorlat szerint jár el.

1 A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egy-
ségek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vo-
natkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/
EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

2 Az Iránymutatások 22.pontja alapján a globálisan 
rendszerszinten jelentős, az egyéb rendszerszinten 
jelentős hitelintézetek, valamint a hitelintézet mére-
tének, belső szervezetének, tevékenységének jellegét, 
nagyságrendjét mérlegelő felügyeleti döntés alapján. 
Az egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetek kö-
rét az MNB a www.mnb.hu honlapon teszi közzé.
3 A részletekbe menő kommunikáció az Iránymu-
tatások 11. pontja alapján a könyvvizsgálóval foly-
tatott gyakoribb, hivatalos formában, dokumentált 
alapon zajló kommunikáció.
4 Többek között az Iránymutatások Mellékletéből, 
az MNB-nél rendelkezésére álló adatokból, infor-
mációkból (pl. könyvvizsgálói különjelentés, kiegé-
szítő jelentés, felügyeleti vizsgálati megállapítások, 
intézményi adatszolgáltatás) megfogalmazódó, az 
intézményi sajátosságok figyelembe vételével ösz-
szeállított témakörök.

5 Pl. Az MNB törekszik arra, hogy a könyvvizs-
gálói személyes megbeszélés időpontját legalább 
30 nappal megelőzően a könyvvizsgálóval egyez-
tesse és felé írásban megerősítse; a könyvvizsgáló 
az MNB értesítő levelének kézhezvételét követő 8 
munkanapon belül megküldheti az MNB részére a 
megbeszélés témaköreinek kiegészítésére irányuló 
javaslatát. A határidők pl. ellenőrzés esetén módo-
sulhatnak.    
6 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyv-
vizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 67. 
§ (6) bekezdés
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI 
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2018.01.19.)
1/2018. (01.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva a felvé-
teli bizottság FEB/0642-2/2017. sorszá-
mú határozatát helybenhagyta.

2/2018. (01.19.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége 2018. január 19-től 5 év idő-
tartamra a kamara Díjazó Testülete 5 
tagjának Dr. Eperjesi Ferenc, Hollós 
András, Dr. Fehér Mihály, Siklós Márta 
és Dr. Sztanó Imre kamarai tag könyv-
vizsgálókat választotta meg azzal, hogy 
az irányadó szabályzat rendelkezései 
értelmében testület munkáját a kamara 
elnöke felügyeli. 

3/2018. (01.19.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a kamarai IFAC Action Plan 
(Akció terv) esedékesség szerinti aktua-
lizálásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette.

4/2018. (01.19.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és tudomásul 
vette a szakmai alelnök tájékoztatását 

a kamara 2018. évi tervezett szakmai és 
nemzetközi feladatairól.

5/2018. (01.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és tudomásul 
vette a minőségellenőrzési bizottság 
2018. évi munkatervére vonatkozó tájé-
koztatást.

6/2018. (01.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége felkérte a főtitkári hivatalt a 
szakmai továbbképzési szabályzat tör-
ténő olyan tartalmú kiegészítésének elő-
készítésére, melynek értelmében azon 
kamarai tagok, akik a 2017. évi szak-
mai továbbképzési kötelezettségüknek 
egyébként maradéktalanul eleget tettek 
(az előírt 16 kreditpontot teljesítették), 
2018. évben térítés ellenében – kérelem-
re – egyszeri pótlási lehetőséget kaphat-
nak a szakmai továbbképzési szabályzat 
VII/A. fejezet (2) pontjában előírt 4 kre-
ditpont e-learning képzési forma kereté-
ben történő teljesítésére.

7/2018. (01.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége elfogadta a „Tájékoztatás az 
oktatási bizottság 2018. évre tervezett 
feladatairól” című előterjesztést.

8/2018. (01.19.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége tudomásul vette az e-közigaz-
gatás kamarai bevezetésének helyzetéről 
szóló tájékoztatást.

9/2018. (01.19.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége tudomásul vette a csoportos 
kockázati élet-, baleset-, betegségbizto-
sítási szerződés felmondására vonatkozó 
tájékoztatást.

10/2018. (01.19.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége tudomásul vette a Szinyei Mer-
se u. 8. szám alatti társasházzal kötött 
peren kívüli megállapodásról szóló tájé-
koztatást.

11/2018. (01.19.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége az IFAC 2017. november 15-
16-i taggyűléséről készített úti jelentést 
tudomásul vette.

Budapest, 2018. január 29.
  Dr. Pál Tibor s.k.  

elnök

– mentesül a titoktartási kötelezettsége 
alól. Az MNB a hatályos jogszabályok 
alapján a könyvvizsgáló részére bank-, 
értékpapír-, üzleti titok körébe tartozó 
adatot nem adhat át, kizárólag a hitel-
intézet és ügyfelének egyedi azonosítá-
sára nem alkalmas információt oszthat 
meg. A könyvvizsgálói személyes meg-
beszélésről jegyzőkönyv készül, amely-
nek egy példányát az MNB az érintett 
könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátja.

Az új gyakorlat bevezetése nem érin-
ti a könyvvizsgálók MNB felé fennálló, 
jogszabályban rögzített haladéktalan 
tájékoztatási -, illetve a külön jelentés 
keretében történő adatszolgáltatási 
kötelezettségét. Az MNB-vel történtő 
felügyeleti konzultáció kezdeményezé-
sének lehetősége ugyanakkor a jövőben 
is biztosított a hitelintézetek könyvvizs-
gálóinak. Az Audit Rendelet 12. cikké-
nek (2) bekezdése alapján a hitelintézet 

könyvvizsgálója és az MNB közötti pár-
beszéd kialakítása mindkét fél felelőssé-
ge. Az MNB a hitelintézetek könyvvizs-
gálóit – konstruktív együttműködésüket 
feltételezve – szakmai partnernek tekin-
ti, azonban az együttműködést elutasí-
tókkal szemben hatósági eszközökkel 
fogja elősegíteni a felügyelési célok el-
érését.  

Budapest, 2018. január 26.
Magyar Nemzeti Bank
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A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÁSA BANKOK 
KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA
A bankok könyvvizsgálónak 2018. január 1-től meglévő minősítéseik mellett a Közfelügyelet által elismert 
gyakorlattal is rendelkezniük kell.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, 
a könyvvizsgálói tevékenységről, vala-
mint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (Ktv.) Ktv. 
50. § (2a) szerint: 

„A kamarai tag könyvvizsgáló a Hpt. 
8. § (4) bekezdése szerinti hitelintézet-
nél (a továbbiakban: bank) pénzügyi 
intézményi minősítés birtokában is 
csak akkor végezhet jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenységet, ha rendelkezik a köz-
felügyeleti hatóság által elismert, a fel-
tételek teljesülésének igazolása iránti 
kérelem benyújtását megelőző 5 éven 
belüli

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
banknál végzett számviteli, ellenőrzé-
si gyakorlattal,

b) legalább egy üzleti évre kiterjedő-
en banknál végzett 3. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói gyakor-
lattal, vagy

c) a (2) bekezdés b) pontja szerint 
a pénzügyi intézményi minősítésű 
kamarai tag könyvvizsgáló mellett 
legalább két évig banknál végzett 
jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenység ellátásá-
ban való közreműködéssel.

(2b) Könyvvizsgáló cég banknál 
pénzügyi intézményi minősítés birto-
kában is csak akkor végezhet jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenységet, ha van legalább 
egy olyan kamarai tag könyvvizsgá-
ló tagja vagy munkavállalója, aki a 
könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenységet végez, és megfelel a 
(2a) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(2c) A (2a) és (2b) bekezdés szerinti 
feltételek teljesülésének elismerésé-
ről a közfelügyeleti hatóság értesíti a 
kamarát. A feltételek teljesülésének 
elismerését a kamara rögzíti a kama-
rai nyilvántartásokban, és közzéteszi 
a honlapján.
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitel-

intézetekről és a pénzügyi vállalkozá-
sokról (Hpt.) 8. § (4) bekezdése szerint 
pedig:

 „A bank az a hitelintézet, amely a 3. 
§ (1) bekezdés a), b) és d) pontjában 
meghatározott tevékenységet üzlet-
szerűen végzi. Kizárólag bank kap-
hat engedélyt a 3. § (1) bekezdésében 
foglalt tevékenységek teljes körének 
végzésére.”
Az MNB adatbázisa (http://alk.mnb.

hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/
kereses) szerint a mai napon a következő 
intézmények felelnek meg a feltételnek:

Társasági formában működő bankok:
•  Bank of China (Hungária) Hitelintézet 

Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság

•  BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság

•  CIB Bank Zrt.
•  Commerzbank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
•  DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság
•  ERSTE BANK HUNGARY Zártkörű-

en Működő Részvénytársaság
•  FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság
•  GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
•  KDB Bank Európa Zártkörűen Műkö-

dő Részvénytársaság

•  Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

•  Kinizsi Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

•  MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
•  Magyar Cetelem Bank Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság
•  Magyar Takarékszövetkezeti Bank 

Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság

•  Merkantil Váltó és Vagyonbefektető 
Bank Zártkörűen Működő Részvény-
társaság

•  MKB Bank Zrt.
•  Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság
•  NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörű-

en Működő Részvénytársaság
•  OTP Bank Nyrt.
•  Pannon Takarék Bank Zártkörűen Mű-

ködő Részvénytársaság
•  Polgári Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
•  Porsche Bank Hungaria Zártkörűen 

Működő Rt.
•  Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
•  Sberbank Magyarország Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság
•  SOPRON BANK BURGENLAND 

Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság

•  UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Fióktelep formájában működő bankok:
•  Banco Primus Fióktelep Magyaror-

szág
•  Bank of China Limited Magyarországi 

Fióktelepe
•  BNP PARIBAS Magyarországi Fiók-

telepe
•  BNP Paribas Securities Services Ma-

gyarországi Fióktelepe

http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses
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NEMZETI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZOLGÁLTATÓI VERZIÓ
Tájékoztatjuk a könyvvizsgáló kollégá-

kat, hogy a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um Európai Uniós és Nemzetközi Pénz-
ügyi Főosztálya elkészítette a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelő-
zéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. évi törvény (továbbiakban: 
Pmt.) 3. §. 24. pontja szerinti nemzeti 
kockázatértékelés szolgáltatói verzióját, 
amely a kamarai tagok számára a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: 
kamara) honlapján ügyfélkapus belépést 
követően a „PÉNZMOSÁS - nemzeti 
kockázatértékelés szolgáltatói verzió” 
menüpont alatt elérhető és megismerhe-
tő.

A Pmt., az Európai Unió és az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénz-
ügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. évi 
törvény és a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékeny-

ségről, valamint a könyvvizsgálói közfel-
ügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 
4. § (8) bekezdése alapján kiadott kötele-
ző jellegű útmutatóban a kamara a Pmt. 
27. § (4) bekezdésére figyelemmel bizto-
sítja azt a lehetőséget, hogy a könyvvizs-
gáló szolgáltatók a Pmt. 27. § (1) bekez-
désében előírt belső kockázatértékelés 
elkészítését mellőzzék.

Az előzőek szerinti lehetőséggel élni 
nem kívánó könyvvizsgáló szolgáltatók 
a belső kockázatértékelés elkészítéséhez, 
továbbá a könyvvizsgáló szolgáltatók a 
kockázatok csökkentése és kezelése ér-
dekében kötelesek figyelembe venni a 
nemzeti kockázatértékelés eredményét 
{Pmt. 27. § (6) bekezdés}.

Felhívjuk a kamarai tagság szíves fi-
gyelmét arra, hogy a „nemzeti kocká-
zatértékelés szolgáltatói verzió” doku-
mentum nem nyilvános, azt kizárólag a 
könyvvizsgáló szolgáltatók ismerhetik 

meg, a dokumentum nem adható ki har-
madik személyeknek.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Főtitkári Hivatala

További információ a kamara honlapján: 
https://www.mkvk.hu/szabalyozas/
penzmosas/penzmosas_kozlemenyek/
nemzeti_kockazatertekeles_20180201
 

•  Citibank Europe plc. Magyarországi 
Fióktelepe

•  Cofidis Magyarországi Fióktelepe
•  Deutsche Bank AG Magyarországi Fi-

óktelepe
•  ING Bank N.V. Magyarországi Fiókte-

lepe
•  Oberbank AG Magyarországi Fióktelep

Kérjük azokat a kollégákat, akik a 
fenti intézmények tekintetében jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységet végeznek 
(vagy kívánnak végezni a jövőben) ha-
ladéktalanul kérvényezzék a Könyv-
vizsgálói Közfelügyeletnél (http://
ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/
konyvvizsgaloi-koz fel ugyeleti- hatosag) 

 a gyakorlatuk elismerését. A kérvény leg-
egyszerűbben elektronikusan nyújtható 
be az e-papír szolgáltatás segítségével: 
https://epapir.gov.hu/ (Témacsoport: 
„A könyvvizsgálói közfelügyeleti ható-
sági ügyek”, Ügytípus: „Banki gyakorlat 
közfelügyeleti hatóság általi elismerésére 
irányuló kérelem”) és a megfelelő mellék-
letek (gyakorlat igazolása) csatolásával. 

Ezek alapján egy teljes körű banki és 
befektetési szolgáltatási tevékenységet 
végző hitelintézet esetén a könyvvizs-
gálónak rendelkeznie kell pénzügyi in-
tézményi, befektetési szolgáltatási és 
IFRS minősítéssel, továbbá fent említett 
gyakorlat elismerésével a Közfelügyelet 
által. 

A gyakorlat elismerése könyvvizsgáló 
cégek esetén is szükséges, de ennek fel-
tétele, hogy, ha van legalább egy olyan 
kamarai tag könyvvizsgáló tagja vagy 
munkavállalója, aki a könyvvizsgáló 
cég nevében jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
végez, így ez az eljárás csak akkor kez-
deményezhető, ha a természetes személy 
könyvvizsgáló gyakorlat elismerése már 
megtörtént. 

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat jut-
tassák el a következő címek valamelyikére: 
e-mail: ptt@mkvk.hu, fax: 1/473-4510, pos-
tacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor  
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke
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PÉLDASOROK
Felkerültek a kamara honlapjára az ok-
leveles képzés 2017. évi példasorai. Re-
méljük, hogy a vizsgafeladatok közzété-
telével nem csak a képzésben részt vevő 
hallgatóink tudunk kedvezni, hanem a 
már szakmában tevékenykedő könyv-
vizsgálók is érdeklődéssel és haszonnal 
forgatják. A példasorokat az alábbi lin-
ken tudja megtekinteni: 

https://www.mkvk.hu/informacio/
hallgatoknak/tetelsorok

http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag
https://www.mkvk.hu/szabalyozas/penzmosas/penzmosas_kozlemenyek/nemzeti_kockazatertekeles_20180201
https://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak/tetelsorok
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2018. január hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka
Balázs Eszter Ágnes 005466 2018.01.04. 006859 Budapest kérelemre
Bartáné Putnoki Mária 000005 2017.12.31. 000929 Heves kérelemre
Bartos András Sándor 002765 2017.12.31. 001871 Csongrád kérelemre
Buczi Miklós 004910 2017.12.31. 004910 Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Buczi Miklósné 004911 2017.12.31. 004911 Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Erdélyiné Száricseva
Tatyjana Alekszandrovna 001709 2018.01.08. 001055 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Gurnik Ágnes 001042 2017.12.21. 004424 Zala kérelemre
Dr. Juhász Andrásné 003497 2017.12.31. 003138 Budapest kérelemre
Kalocsainé Ressinka Eszter 004135 2017.12.31. 007561 Budapest kérelemre
Dr. Kardos Jánosné 006261 2017.12.31. 006401 Budapest kérelemre
Koltai Sándorné 005902 2017.12.31. 005966 Budapest kérelemre
Korondi Jánosné 000596 2017.12.31. 006055 Budapest kérelemre
Kovács Menyhértné 003977 2017.12.27. 004944 Budapest kérelemre
Köves Ivánné 003994 2017.12.31. 008158 Budapest kérelemre
Lipcsei János 002827 2017.12.31. 001929 Bács-Kiskun kérelemre
Lőrinczné Molnár Ildikó 000919 2018.01.08. 000787 Tolna kérelemre
Dr. Malasics Sándor 001039 2017.12.31. 000698 Zala kérelemre
Minarikné Marczona Mariann 001471 2018.01.09. 004411 Somogy kérelemre
Nagypál Imre 001612 2017.12.31. 002052 Baranya kérelemre
Orosz Ferencné 001833 2017.11.26.  001168 Borsod-Abaúj-Zemplén elhunyt
Rádly Éva Mária 004112 2017.12.22. 003614 Budapest kérelemre
Sey Pongrácné 003609 2018.01.03. 007718 Budapest kérelemre
Szalai Edit  002342 2017.12.06. 004420 Vas kérelemre
Szendi Mária 005867 2017.12.21. 005918 Budapest kérelemre
Szűcs Ákosné 004981 2017.12.31. 003808 Budapest kérelemre
Umenhoffer Ferenc 000750 2017.12.31. 000609 Veszprém kérelemre
Vajda Márta 004483 2018.01.03. 001699 Győr-Moson-Sopron kérelemre
Vámos Mária 004191 2017.12.31. 004246 Budapest kérelemre
Dr. Ván Lajos 002236 2017.12.31. 002344 Bács-Kiskun kérelemre
Zirigh Jánosné 000332 2018.01.08. 004364 Komárom-Esztergom kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése

AGRO-KALK Kft. 000940 2018.01.09.  Hajdú-Bihar kérelemre 
CSÁNYI BÉLÁNÉ Kft. 000386 2017.11.23.  Bács-Kiskun kérelemre 
Egyenleg Tanácsadó Kft. 000104 2018.01.09.  Budapest kérelemre 
LIBRAAUDIT Könyvvizsg. és Adótan. Kft. 000213 2018.01.09.  Budapest kérelemre 
LIPCSEI Könyvvizsgáló Kft. 002633 2018.01.09.  Békés kérelemre 
MARTON és SCHERK Könyvvizsg. és T. Kft. 001458 2018.01.09.  Budapest kérelemre 
Profit H+J Könyvvizsgáló, Könyvelő 
és Adótanácsadó Kft. 000273 2018.01.09.  Budapest kérelemre 
„Tallér-2000” Számv. és Könyvvizsg. Kft. 001773 2018.01.09.  Bács-Kiskun kérelemre 
Tax-M Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt. 001042 2018.01.09.  Budapest kérelemre 

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele

AURUM Könyvvizsgáló Kft. 004287 2018.01.09.  Budapest kérelemre 
Corporate Finance Accounting and A. Kft. 004286 2018.01.09.  Budapest kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Agócsné Kubics Judit 002096 2018.01.09.  Bács-Kiskun kérelemre 
Dr. Galambos Péter 003672 2018.01.09.  Budapest kérelemre 
Gergelyné Pápista Anna 007113 2018.01.09.  Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre 
Horváthné Jesse Judit 003451 2018.01.09.  Budapest kérelemre 
Kaposi János 003838 2018.01.09.  Budapest kérelemre 
Makranczi Zsuzsanna 005084 2018.01.09.  Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre 
Dr. Marton István 003275 2018.01.09.  Budapest kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése

Zsoldos Attila 006156 2018.01.09.  Zala kérelemre
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MKVK PÁLYÁZATAI

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

képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 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 letölthető adatlapon lehet: 
https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/palyazat/kamarai/palyazat_minositett_oktato_2018 

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei:
a)  az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy 

mesterképzésben szerzett fokozat,
b)  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.  

c)  a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói 
képesítés, valamint a kérelem beadása 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:
1.  pályázati adatlapot,
2.  rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
3.  maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
4.  könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai 

végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
5.  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 Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25000 Ft.

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

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. április 30.

A pályázat elbírálásának eredményét az oktatási bizottság a főtitkári hivatal 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: +36 1 
473-4500, +36 1 473-4541.

         MKVK Oktatási Bizottság




