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A kínálatban idén is számos, az aktuális számviteli szabályo-
zást, valamint a számviteli környezetet érintő témát feldolgozó 
előadás érhető el, amelyek között a speciális minősítéshez szük-
séges előadások is megtalálhatóak. Az e-learning előadások a 
kötelezően megszerzendő kreditpontok erejéig megkötés nélkül 
választhatóak ki a kínálatból. 

Aktuálisan elérhető filmkínálat kamarai tag könyvvizsgálók 
részére

(A kínálat az év során folyamatosan bővül a köztestülettel 
egyeztetett tananyagokkal!)

Az e-learning anyagok a könyvvizsgálói kreditpontok mellett 
általában a regisztrált könyvviteli szolgáltatást végzők, vala-
mint az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők 
továbbképzésébe beszámítható krediteket is biztosítanak. Ezek 
részleteiről az Oktatási Központ weboldalán érhető el tájékoz-
tatás.

TÉRÍTÉSMENTESEN ELÉRHETŐ E-LEARNING ELŐADÁSOK 
KAMARAI TAGOK RÉSZÉRE AZ OKTATÁSI KÖZPONT 
TÁVOKTATÁSI RENDSZERÉBEN
Mint ismeretes, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakmai Továbbképzési Szabályzatában 
foglaltaknak megfelelően az éves továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez távoktatási, elektronikus 
formában is szükséges kreditpontokat szerezni. E kreditek térítésmentes teljesítésére idén is 
lehetőség nyílik a kamarai tagok számára az Oktatási Központ távoktatási rendszerén keresztül.

Az egyes speciális minősítéshez

IFRS 15 - amit a vevői szer-
ződésekből származó bevétel 

standardról tudni kell

Kreditérték: 2 pont;  
IFRS speciális minősítéshez

IFRS 9 Pénzügyi  
instrumentumok

Kreditérték: 2 pont;  
IFRS speciális minősítéshez

Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 
1.: Az MNB visszajelzései a 
könyvvizsgálók számára-

pénztár; biztosítók; hitelinté-
zet; befektetési vállalkozás; 

kibocsátó

Kreditérték: 2 pont;  
pénzügyi intézményi, befektetési 
vállalkozási, biztosítói,  
kibocsátói, pénztári speciális 
minősítéshez

Könyvviteli szolgáltatást 
végzők kötelező továbbképzése 
államháztartási szakterületen 

2018 - nem költségvetési 
szervnél foglalkoztatott 
mérlegképes könyvelők 

számára 

Kreditérték: 2 pont;  
költségvetési speciális minősí-
téshez (ELŐKÉSZÜLETBEN – rö-
videsen elérhető a kínálatban)

Pénz- és Tőkepiaci 
Tagozat 3.: Könyvvizsgálói 

jelentések változása; 
Különjelentés, avagy 

szektorok könyvvizsgálói 
jelentésdömpinggel

Kreditérték: 2 pont;  
pénzügyi intézményi, befek-
tetési vállalkozási, biztosítói, 
kibocsátói, pénztári speciális 
minősítéshez

Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 
2.: A könyvvizsgálói 

különjelentésről szóló új 
standard ismertetése

Kreditérték: 2 pont;  
pénzügyi intézményi, befek-
tetési, biztosítói speciális 
minősítéshez

https://www.mkvkok.hu/tavoktatas#t%C3%A1v-kin
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Az elektronikus tananyagok a Kamara oldalán keresztül, ügy-
félkapus belépést követően érhetőek el az e-learning menüpont 
alatt. A térítésmentesen biztosított lehetőség csak a jogosultság 
ellenőrzését követően vehető igénybe az Oktatási Központnál, 
ezért első alkalommal mindenképpen a Kamara oldaláról indul-
va kell a bejelentkezésnek megtörténnie. A hozzáférés biztosí-
tásának zavartalansága érdekében azonban a későbbiekben is 
javasolt, hogy az érdeklődő a Kamara honlapjáról keresse fel az 
Oktatási Központ távoktatási rendszerét.

A választott előadás(ok) teljesítését követően az Oktatási Köz-
pont távoktatási rendszere automatikusan megküldi a megszer-
zett kreditpontok adatait a Kamara integrált rendszerének.

Az Oktatási Központ távoktatási anyagai a könyvvizsgálói 
kreditpontokon túl az adótanácsadók, adószakértők, okleveles 
adószakértők továbbképzésébe, valamint a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által regisztrált könyvviteli szolgáltatást végzők 
továbbképzésébe beszámítható krediteket is adnak, így a kama-
rai tagsággal járó továbbképzési kötelezettség teljesítése mellett 
egyben e szakmai továbbképzésekhez is gyűjthetőek pontok.

Az előadások részletes információiról (időtartam, előadó) 
az Oktatási Központ honlapján érhető el tájékoztatás és 
ugyanitt a térítésmentesen biztosított kreditek teljesítését 
követően további előadások megvásárlására is lehetőség van:  
https://www.mkvkok.hu/tavoktatas

További elektronikus úton elérhető szakmai előadások

HOZZÁFÉRÉS MÓDJA

Könyvvizsgálói Konferencia 
2017/1.: Közfelügyeleti 

tapasztalatok; 
Minőségellenőrzési 

tanulságok; A könyvvizsgálat 
fegyelmi és etikai kérdései

Kreditérték: 2 pont

Könyvvizsgálói Konferencia 
2017/2.: Milyen jelentést 

adjak ki?; Könyvelési tételek 
vizsgálata informatikai 

eszközökkel; Különjelentés...

Kreditérték: 2 pont

Könyvvizsgálói Konferencia 
2017/3.: Konfliktuskezelés 
konstruktívan; Y generáció 
a munka világában; Milyen 

jelentést adjak ki?

Kreditérték: 2 pont

Az átalakulás, egyesülés, 
szétválás számviteli feladatai

Kreditérték: 2 pont
(Május 31-éig mérlegképes 
és adós kreditpontokat 
is ér, ezt követően már 
csak könyvvizsgálói 
kreditpontok szerezhetőek 
megtekintésével!)

A felszámolási- és a végelszámo-
lási eljárás számviteli feladatai

Kreditérték: 2 pont
(Május 31-éig mérlegképes 
és adós kreditpontokat 
is ér, ezt követően már 
csak könyvvizsgálói 
kreditpontok szerezhetőek 
megtekintésével!)

2018. évi változások az 
adóigazgatásban

Kreditérték: 2 pont

Adóváltozások egyes kérdései 
2018 (TAO, KIVA, SZJA, TB)

Kreditérték: 2 pont

Amit a nonprofit szervezetek 
mellett működő pénzügyi 
ágazati szakembereknek 

2018-ban tudniuk kell

Kreditérték: 2 pont

Származékos (derivatív) 
ügyletek

Kreditérték: 2 pont
(Május 31-éig mérlegképes 
és adós kreditpontokat is 
ér, ezt követően már csak 
könyvvizsgálói kreditpontok 
szerezhetőek megtekintésével!)

https://www.mkvkok.hu/tavoktatas
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

Tájékoztatásul értesítjük az érdek-
lődőket, hogy ez év január hónap so-
rán megküldtük az „Excel PIVOT a 
könyvvizsgálatban” c. oktatás szerve-
zésére vonatkozó felhívást valameny-
nyi helyi szervezet vezetőjének és egy-
úttal a régiós elnökségi tagoknak is. 
A felhívás eredményeként ez ideig a Ko-
márom Megyei Helyi Szervezet szervez-

te meg az oktatást. Az oktatás szerve-
zése folyamatban van Békés megyében, 
közös szervezéssel Baranya-Somogy-
Tolna megyékben, valamint Budapesten 
is. 

Az oktatáson való résztvétel előfelté-
telét, a hallgatóktól elvárt MS Windows 
Excel és Fájlkezelő jártasság szintjét a 
felhívás tartalmazza.

Kérjük a kollégákat, hogy érdeklődés 
esetén vegyék fel a kapcsolatot közvet-
lenül saját helyi szervezetükkel, vagy az 
előzőleg említett helyi szervezetek vala-
melyikével.

Bővebb információ a kamara honlapján: 
https://www.mkvk.hu/szervezet/tago-
zatok/IT_tagozat/TagozatiHirek/It_ta-
gozat_felhivas_20180410 

2018. március hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka
Bodnár Jánosné Dr. 004820 2018.03.06. 002766 Budapest kérelemre
Bojtos Gyuláné 003012 2018.03.01. 004073 Budapest kérelemre
Börcsökné Farkas Edina 000479 2018.02.16. 005858 Csongrád kérelemre
Csengery Szilvia 004092 2018.02.07. 007998 Budapest kérelemre
Gárdos Péter 003684 2018.01.31. 007511 Budapest elhunyt
Jákó Gyula Józsefné 001749 2018.03.01. 001093 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Kárpáti Valéria 000690 2018.02.12. 000550 Budapest kérelemre
Komor Attila  005584 2018.03.06. 005608 Budapest kérelemre
Kovács Gyula 005798 2018.02.14. 005832 Veszprém kérelemre
Lőrincsikné Dr. Bánfi Anna 005308 2018.02.13. 005274 Békés kérelemre
Ludányi Mónika 005398 2018.02.07. 008477 Budapest kérelemre
Molnárné File Mária 001277 2018.02.13. 002529 Pest kérelemre
Nagyné Matolcsi Tünde 000715 2018.02.14. 000573 Veszprém kérelemre
Németh István  004843 2018.03.05. 000253 Fejér kérelemre
Sass Lászlóné  004444 2018.02.13. 004916 Győr-Moson-Sopron kérelemre
Tóbel Ferencné 000437 2018.02.09. 000290 Fejér kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése

EQUAL Kft.   002037 2018.03.06.  Budapest kérelemre 

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele

RADUNA Bt. 004290 2018.03.06.  Budapest kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése

Kaszás Levente 006809 2018.03.06.  Csongrád kérelemre
Nagyfalusi Sándor 000193 2018.03.06.  Nógrád kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Nagy Ildikó  005092 2018.03.06.  Csongrád hivatalból
Pál-Szabó Klára 002700 2018.03.06.  Hajdú-Bihar kérelemre
Dr. Siklósi Ágnes 005183 2018.03.06.  Pest kérelemre

EXCEL PIVOT A KÖNYVVIZSGÁLATBAN

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA Főszerkesztő: Dr. Pál Tibor, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke  |  Felelős szerkesztők: 
Barsi Éva, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke és Dr. Hegedűs Mihály, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási alelnöke  |  Szerkesztő: 
Sándor Erika  |  Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.  |  Kiadja: K4A Lapkiadó Kft. (1033 Budapest, Polgár 
utca 8-10.) Felelős kiadó: Berecz Kristóf, ügyvezető  |  Tördelés: Babay Zsolt, Leszt Kata, Soproni Béla  |  www.mkvk.hu  |  konyvvizsgaloklapja@mkvk.hu 
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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.

A könyvvizsgálói jelentésminták ak-
tu alizálása a 2017. évi felülvizsgált 
MNKS szerinti jelentésminták alapján 
megtörtént, felkerültek a honlapra a 
2017. december 15. után végződő üzleti 
évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó 
jelentésminták. 

Egyszerűsített éves beszámoló
•  Tiszta jelentés (nincs melléklet)
•  Tiszta jelentés (van melléklet)
•  Jelentés figyelemfelhívással (nincs 

melléklet)
•  Minősített jelentés – hatókör korlá-

tozás miatt (nincs melléklet)
•  Minősített jelentés – véleményelté-

rés miatt (nincs melléklet)
•  Minősített jelentés – ellenvélemény 

miatt (nincs melléklet)
•  Minősített jelentés – véleménynyil-

vánítás visszautasítása miatt (nincs 
melléklet)

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

melléklet)
•  Minősített jelentés – hatókör korlá-

tozás miatt (nincs melléklet)
•  Minősített jelentés – véleményelté-

rés miatt (nincs melléklet)
•  Minősített jelentés – ellenvélemény 

miatt (nincs melléklet)
•  Minősített jelentés – véleménynyil-

vánítás visszautasítása miatt (nincs 
melléklet)

•  Illusztráció a könyvvizsgálói jelentés 
kötelezően előírt tartalmának szem-
léltetésére

Egyéb jelentésminták
•  Jelentésminta végelszámolást meg-

előző tevékenységet lezáró egyszerű-

sített éves beszámolóra (nincs mel-

léklet)

•  Jelentésminta végelszámolást meg-

előző tevékenységet lezáró éves be-

számolóra (nincs melléklet)

•  Jelentésminta felszámolást megelőző 

tevékenységet lezáró egyszerűsített 

éves beszámolóra(nincs melléklet)

•  Jelentésminta felszámolást megelőző 

tevékenységet lezáró éves beszámoló-

ra (nincs melléklet)

Idegen nyelvű jelentésminták
•  Jelentés angol nyelven

•  Jelentés német nyelven

•  Jelentés francia nyelven  

Jelentésminták a költségvetési intéz-
ményi beszámolók és önkormányzatok 
könyvvizsgálatához

•  Jelentésminta önkormányzat zár-

számadási rendelettervezetre - mód-

szertani ajánlás (mellékletes)

•  Jelentésminta önkormányzat zár-

számadási rendelettervezetre - mód-

szertani ajánlás (nincs melléklet)

•  Jelentésminta önkormányzati kon-

szolidált beszámolóra - módszertani 

ajánlás (mellékletes)

•  Jelentésminta önkormányzati kon-

szolidált beszámolóra - módszertani 

ajánlás (nincs melléklet)

•  Jelentésminta éves költségvetési 

beszámolóra - módszertani ajánlás 

(mellékletes)

•  Jelentésminta éves költségvetési 
beszámolóra - módszertani ajánlás  
(nincs melléklet)

•  Jelentésminta éves költségvetési be-
számolóra (eü szolg) - módszertani 
ajánlás (mellékletes)

•  Jelentésminta éves költségvetési be-
számolóra (eü szolg) - módszertani 
ajánlás (nincs melléklet)

Befektetési alapoknál használatos je-
lentésminták

•  Kbft szerinti, éves jelentésre vonatko-
zó minta

•  Jelentésminta a tőzsdén jegyzett ala-
pok esetén, ahol az éves jelentésben 
egyéb információk is szerepelnek

Speciális jelentésminták
•  Jelentésminta - Közhasznú szervezet 

egyszerűsített éves beszámoló (nincs 
melléklet)

•  Jelentésminta – Közhasznú szervezet 
éves beszámoló

•  Jelentésminta – Közbenső mér leg-
(nincs melléklet)

•  Jelentésminta – Áttérési mérleg(nincs 
melléklet)

•  Jelentésminta – Vagyonmérleg-terve-
zetek (egyesülés esetén) (nincs mel-
léklet)

•  Jelentésminta – Végleges vagyonmér-
legek (egyesülés esetén) (nincs mel-
léklet)

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

https://www.mkvk.hu/tudastar/j e lentes- 
mintak/jelentesmintak_20171215/jelentes- 
mintak_20171215 

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

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK 
ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2018. 03. 09.)

12/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva a fegyel-
mi bizottság FBH-155/2017. sorszámú 
határozatát helybenhagyta. Az elnökség 
az alapszabály 450/A. pontjában rögzí-
tettekre figyelemmel – az I. fokú fegyelmi 
eljárási költségtérítés összegének hely-
benhagyása mellett – a II. fokú fegyelmi 
eljárási költségtérítés megfizetésére kö-
telezést mellőzte. 

13/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva a fegyel-
mi bizottság FBH-121/2017. sorszámú 
határozatát helybenhagyta. Az elnökség 
az alapszabály az alapszabály 450/A. 
pontjában rögzítettekre figyelemmel – 
az I. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés 
összegének helybenhagyása mellett – a 
II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés 
megfizetésére kötelezést mellőzte. 

14/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva a fegyel-
mi bizottság FBH-303/2017. sorszámú 
határozatát helybenhagyta. Az elnökség 
az alapszabály 450/A. pontjában rögzí-
tettekre figyelemmel – az I. fokú fegyelmi 
eljárási költségtérítés összegének hely-
benhagyása mellett – a II. fokú fegyelmi 
eljárási költségtérítés megfizetésére kö-
telezést mellőzte. 

15/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva az érin-
tett könyvvizsgáló tagsági jogviszonyá-
nak időközbeni megszűnésére tekintettel 
a kamarai taggal szembeni – a kamarai 
törvény 5. § l) pontja szerinti – kamarai 
hatósági eljárást megszüntette.

16/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a „Ja-
vaslat a XXVI. Országos Könyvvizsgálói 
Konferencia címére, a szekciók témáira, 
a szekciók vezetőire, az előadók díjazásá-
ra, a résztvevők költségtérítéseire” című 
előterjesztést.

17/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a 2018. évi kötelező szakmai to-
vábbképzés programját és időtartamát az 
előterjesztés szerint elfogadta, egyúttal 
kéri a továbbképzési program és annak 
időtartama közfelügyeleti hatóság általi 
jóváhagyását.

18/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége felkérte a főtitkári hivatalt, 
hogy a soron következő elnökségi ülésre 
készítse elő a pártoló és a szenior tagság 

bevezetésével kapcsolatos törvény-, és 
belső szabályzatmódosítási javaslat meg-
szövegezését.

19/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra Elnöksége megvitatta a szerveze-
ti struktúra kérdéskörével foglalkozó 
munkacsoport munkaanyagát és akként 
határozott, hogy a felvetett stratégiai irá-
nyok részletes megvitatása és eldöntése 
érdekében a kiegészített munkaanyag a 
2018. júniusi kibővített elnökségi ülésen 
kerül megtárgyalásra.

20/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a 
kötelező kamarai adatszolgáltatás 2018. 
évi elveiről szóló előterjesztést azzal, 
hogy az adatvédelmi előírások miatti 
módosítások a későbbiekben kerülnek 
átvezetésre.

21/2018. (03.09.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége elfogadta a kamara által ado-
mányozható díjakról és elismerésekről 
szóló szabályzat szerinti 2018. évi díja-
zottakra, valamint az átadás időpontjára 
és helyszínére vonatkozó javaslatot

Budapest, 2018. március 19.
 Dr. Pál Tibor s.k.
 elnök



7

A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA | 2018. ÁPRILIS

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

2018. ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁS
Törvényi előírásoknak megfelelőn tavaly másodízben zajlott le a közfelügyeleti, valamint a 
minőségellenőrzési adatszolgáltatással összevont éves kamarai adatszolgáltatás. Összességében 
elmondható, hogy a megelőző évhez képest a kitöltés nagyobb zökkenők nélkül ment, melyhez 
tagjaink kevesebb alkalommal igényelték a kamara munkatársainak a segítségét – köszönhetően 
egyrészt az előző évről már megismert gyakorlatnak, a pontosított kitöltési útmutatónak és a tavaly 
lefejlesztett kényelmi szolgáltatásoknak. 

2017-ben mind az aktív tagok, mind 
pedig a társaságok 93%-a határidőben 
teljesítette az adatszolgáltatást (szüne-
teltetőkénél ez az arány csak 88% volt). 

Az idei adatszolgáltatás során nem 
lesznek lényegi változások, a kitöltési 
felület az elmúlt két évben már megszo-
kottak szerint változatlan marad. Nem 
változik az a gyakorlat sem, miszerint 
a kiadott jelentésekről a természetes 
személy könyvvizsgálónak kell adatot 
szolgáltatnia a kamara felé függetlenül 
attól, hogy egy könyvvizsgáló egyéni 
vállalkozóként, megbízásos jogviszony-
ban vagy könyvvizsgáló társaságban írt 
alá.

Azon szüneteltető státuszú kamarai 
tagok, akiknek tagsági jogállása 2017. 
július 1-jét követően módosult szüne-
teltetővé (vagyis adhattak ki könyv-
vizsgálói jelentést a bekért [2017. 
július 1. és 2018. június 30. közötti] 
időszakban), 2018. évben is a főfoglal-
kozásúak adatlapjának beküldésével 
kötelesek az éves kamarai adatszol-
gáltatást teljesíteni, és az esetlegesen 
kiadott jelentésekről adatot kell szol-
gáltatniuk.

Változás ugyanakkor az elmúlt évek-
ben megszokottakhoz képest, hogy – a 
Kkt. 27. § (3) bekezdésében rögzített 
változásbejelentési határidőre is fi-

gyelemmel – a 2017. július 1-jénél ré-
gebb óta szüneteltető tagsági jogállású 
könyvvizsgálókat nem terheli idén már 
éves adatszolgáltatási kötelezettség.

Az adatszolgáltatás kitöltését június 
elején lehet megkezdeni, a kitöltés ha-
tárideje – a Kkt. 27. § (3) bekezdésében 
rögzített változásbejelentési határidő-
re is figyelemmel – a 2018. július 15. 

A kitöltés menetéről, és a jelentések-
ről megadandó adatok köréről a májusi 
számunkban adunk részletesebb tájé-
koztatást. 

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez az 
eddigiekhez megszokott módon idén is 
készül részletes kitöltési útmutató.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT MINTA  
AKTUALIZÁLT VÁLTOZATA

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a Szakértői bizottság aktuali-
zálta a vezetői teljességi nyilatkozat 
minta dokumentumát. 

A honlapon lévő korábbi teljességi 
nyilatkozat   minta a 2011-es „Kis-
vállalkozások könyvvizsgálatának 
módszertani útmutatója” című ki-
advány „Dokumentumtárában” ta-
lálható, annak „09” sorszám alatti 
dokumentumként. 

A korábbi minta-dokumentum 
tartalmában lényegesen szűkebb, 

mint a most közreadott változat, de 
ez nem jelenti azt, hogy a régi már 
ne lenne megfelelő vagy elfogadha-
tó. Az elmúlt években nem történtek 
olyan változások a standardokban, 
melyek a teljességi nyilatkozat lé-
nyegi tartalmát érintenék, azonban 
egyes, a könyvvizsgálat szempont-
jából jelentős témák, területek na-
gyobb hangsúlyt kapnak ma már, 
így a bizottság fontosnak tartotta, 
hogy ezekre is mintát dolgozzon ki.  
  Az új teljességi nyilatkozat minta a 

„Tudástár”-ban a „A honlapon talál-
ható keresettebb oldalak, dokumen-
tumok” blokkban kapott helyet, de 
ezzel egyidejűleg továbbra is elér-
hető marad a régi változat is az elő-
zőleg említett KKV útmutatóban.  

Bővebb információ a kamara hon-
lapján az alábbi oldalon található: 

h t t p s : // w w w. m k v k . h u /s z e r -
ve z e t / b i z o t t s a g o k /s z a k e r t o i /
kozlemenyek/teljessegi_nyilatko-
zat_minta_20180413

https://www.mkvk.hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/teljessegi_nyilatkozat_minta_20180413


Mert fontos, hogy jól döntsön!

A Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagjainak 20% kedvezmény!* 

Adó Jogtár
Minden hatályos szakmai információt egy helyen megtalál, amire munkájához szükséges lehet: 
joganyagok, kommentárok, iratminták, NAV-állásfoglalások, magyarázatok, példák 
és esettanulmányok adózási, tb és számviteli témákban, Uniós szakmai anyagok.

A számvitel nagy kézikönyve 2018
Egy cég életútján keresztül részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, 
az elszámolásokat, a leltározást, a beszámolókészítést, annak elemzését, jóváhagyását, 
könyvvizsgálatát és közzétételét. Kiadványunk könnyen áttekinthető, adott témakör kapcsán 
tippeket adnak a szerzők, amelyek egy-egy feladat alternatív megoldását segítik elő.

Szaklapok
Gyakorlati kérdésekre összpontosító, havi rendszerességgel megjelenő folyóiratok. 
Az aktuális lapszámok mellett az adott folyóirat online archívuma több évre visszamenőleg 
elérhető. 2018-ra szaklaponként 2 mérlegképes kreditpont számolható el.

Adó szaklap Adó-kódex szaklap
Áfa kalauz szaklap Számviteli tanácsadó szaklap

Navigátorok
A Navigátor a jogi eljárásokat a kezdeményezéstől a lezáró lépésekig folyamatábrák 
segítségével követi végig. A folyamatábrák lépéseinél az adott lépéshez kapcsolódó anyagok: 
jogszabályok, döntvények, NAV-állasfoglalások, nyomtatványok, az ADÓ lapcsalád kapcsolódó 
cikkei kattintással érhetőek el. A folyamatábrák jogszabályváltozás esetén a változásnak 
megfelelően módosulnak.

Adóeljárás Navigátor Áfa Navigátor
Társasági Adó Navigátor Számviteli Navigátor

Rendelés és további konstrukciók érdekében látogassa meg weboldalunkat: 

shop.wolterskluwer.hu
A kedvezmény igénybevételéhez írja a következőt a „Kedvezmény kód megadása” mezőbe: 
18MKVKOK.

*A fenti árak már a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagjai számára biztosított kedvezményes árak. Az ajánlatot kizárólag a Magyar Könyvvizsgáló Kamara 
aktív és szünetelő tagjai vehetik igénybe. Jelen árak 2018. december 31-éig történő megrendelés esetén érvényesek. Kedvezményes konstrukciónk 
kizárólag új előfizetők számára vehető igénybe. Új előfizetőnek minősül, aki legalább fél éve nem volt a Wolters Kluwer Kft. bármely Jogtár termékének 
vagy az Adó lapcsalád (Adó szaklap, Adó-kódex, Számviteli tanácsadó, Áfa-kalauz) előfizetője.
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Mert fontos, hogy jól döntsön!

A Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagjainak 20% kedvezmény!* 

Adó Jogtár
Minden hatályos szakmai információt egy helyen megtalál, amire munkájához szükséges lehet: 
joganyagok, kommentárok, iratminták, NAV-állásfoglalások, magyarázatok, példák 
és esettanulmányok adózási, tb és számviteli témákban, Uniós szakmai anyagok.

A számvitel nagy kézikönyve 2018
Egy cég életútján keresztül részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, 
az elszámolásokat, a leltározást, a beszámolókészítést, annak elemzését, jóváhagyását, 
könyvvizsgálatát és közzétételét. Kiadványunk könnyen áttekinthető, adott témakör kapcsán 
tippeket adnak a szerzők, amelyek egy-egy feladat alternatív megoldását segítik elő.

Szaklapok
Gyakorlati kérdésekre összpontosító, havi rendszerességgel megjelenő folyóiratok. 
Az aktuális lapszámok mellett az adott folyóirat online archívuma több évre visszamenőleg 
elérhető. 2018-ra szaklaponként 2 mérlegképes kreditpont számolható el.

Adó szaklap Adó-kódex szaklap
Áfa kalauz szaklap Számviteli tanácsadó szaklap

Navigátorok
A Navigátor a jogi eljárásokat a kezdeményezéstől a lezáró lépésekig folyamatábrák 
segítségével követi végig. A folyamatábrák lépéseinél az adott lépéshez kapcsolódó anyagok: 
jogszabályok, döntvények, NAV-állasfoglalások, nyomtatványok, az ADÓ lapcsalád kapcsolódó 
cikkei kattintással érhetőek el. A folyamatábrák jogszabályváltozás esetén a változásnak 
megfelelően módosulnak.

Adóeljárás Navigátor Áfa Navigátor
Társasági Adó Navigátor Számviteli Navigátor

Rendelés és további konstrukciók érdekében látogassa meg weboldalunkat: 

shop.wolterskluwer.hu
A kedvezmény igénybevételéhez írja a következőt a „Kedvezmény kód megadása” mezőbe: 
18MKVKOK.

*A fenti árak már a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagjai számára biztosított kedvezményes árak. Az ajánlatot kizárólag a Magyar Könyvvizsgáló Kamara 
aktív és szünetelő tagjai vehetik igénybe. Jelen árak 2018. december 31-éig történő megrendelés esetén érvényesek. Kedvezményes konstrukciónk 
kizárólag új előfizetők számára vehető igénybe. Új előfizetőnek minősül, aki legalább fél éve nem volt a Wolters Kluwer Kft. bármely Jogtár termékének 
vagy az Adó lapcsalád (Adó szaklap, Adó-kódex, Számviteli tanácsadó, Áfa-kalauz) előfizetője.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága (továbbiakban: bizottság)  
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 161. § és a bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) 38. pontja alapján pályázati felhívást tesz közzé  
a minőségellenőrök nyilvántartásába történő felvételre.

A minőségellenőrök feladatai:

A Kkt. 159. § (1) bekezdése értelmé-
ben a kamarai minőségellenőrzéseket 
a bizottság nevében a bizottság által 
nyilvántartásba vett kamarai tag könyv-
vizsgáló minőségellenőrök végzik. A 
Kkt. 167. § (1) bekezdése értelmében 
a bizottság a nyilvántartásba vett ellen-
őrök közül jelöli ki a kamarai minőség-
ellenőrzést lefolytató személyt. A kije-
lölt minőségellenőr személyesen köteles 
eljárni, képviseletnek nincs helye. 

A Kkt. 160. § (2) bekezdése szerint a 
minőségellenőrnek rendelkeznie kell 
a Kkt. 49. § szerinti megfelelő minősí-
téssel is, ha olyan gazdálkodó tekinteté-
ben ellátott jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységre 
vonatkozó minőségellenőrzésben vesz 
részt, amely esetében csak minősített 
kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyv-
vizsgáló cég végezhet jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói te-
vékenységet. Ilyen esetben a minősítés 
megszerzése és a minőségellenőrzésben 
való részvétel között legalább három 
évnek kell eltelnie. A Kkt. 160. § (3) be-
kezdése alapján a minőségellenőrnek 
az érintett gazdálkodó tevékenységéhez 
igazodó szakmai képesítéssel és ennek 
megfelelő, a kamarai minőségellen-
őrzésben való részvételt megelőzően 
megszerzett legalább hatéves szakmai 
gyakorlattal kell rendelkeznie, ha a Kkt 
160. § (2) bekezdés hatálya alá nem tar-
tozó egyéb, sajátos feladatokat végző 
gazdálkodó tekintetében ellátott jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-

gálói tevékenységre vonatkozó kamarai 
minőségellenőrzésben vesz részt.

Pályázati feltételek:
A minőségellenőrök nyilvántartásába 
az vehető fel, aki megfelel a Kkt. 160 § 
(1), (4) és (5) bekezdéseiben, valamint 
az SZMSZ 35-37 és 39. pontjaiban fog-
lalt feltételeknek, amelyek szerint
●  a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a 

továbbiakban: Kamara) könyvvizs-
gálói tevékenységet nem szüneteltető 
tagsági jogállású tagja;

●  a nyilvántartásba vételét megelőzően 
megszerzett legalább hatéves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik a jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység ellátásában;

●  a minőségellenőrzési tevékenység vég-
zéséhez előírt képzésben részt vesz;

●  a nyilvántartásba vételét megelőző hat 
éven belül fegyelmi eljárásban fegyel-
mi büntetést vagy figyelmeztetést nem 
kapott;

●  a jogszabályi kötelezettségen alapu-
ló könyvvizsgálói tevékenysége te-
kintetében a nyilvántartásba vételét 
megelőzően lefolytatott legutolsó mi-
nőségellenőrzéssel, kamarai minőség-
ellenőrzéssel összefüggésben nem ke-
rült sor intézkedések alkalmazására;

●  a pályázat benyújtását megelőző 6 év 
alatt legalább 30, a magyar számviteli 
törvény vagy a nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardok (IFRS) sze-
rint készített beszámoló könyvvizsgá-
latát végezte könyvvizsgálóként;

●  rendelkezik olyan hordozható számí-
tógéppel, melyen a minőségellenőr-
zést támogató szoftver futtatható;

●  rendelkezik alapvető informatikai 
(felhasználói számítógépes) ismere-
tekkel;

●  rendelkezik mobil internet elérhető-
séggel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó szakmai önéletrajzát., 

Kizáró körülmények:
Nem vehető fel a minőségellenőrök 
nyilvántartásába:
●  a Kkt. 160. § (4) bekezdése értelmében 

a bizottság tagjának közeli hozzátar-
tozója.

●  a Kkt. 160. § (5) bekezdése alapján a 
Kamara tisztségviselője, továbbá az, 
aki a Kamara bármely bizottságának 
tagja (ide nem értve a minőségellenőr-
zési bizottság elnökét és tagjait). 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot – zárt borítékban, egy ere-
deti példányban – a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara Minőségellenőrzési Bi-
zottságának címezve a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara Főtitkári Hivatalához 
(1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) 
kell benyújtani személyesen, vagy pos-
tai úton. 

A borítékon kérjük feltüntetni:  
minőségellenőri pályázat

A pályázat beérkezésének határideje: 
2018. április 27.

Bővebb információ: https://www.mkvk.
hu/szolgaltatasok/palyazat/kamarai/
palyazat_minosegellenor_20180329 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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