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A bizottság a minőségellenőr záró jelen-
tése és az ellenőrzött esetleges észrevétele 
alapján 474 db határozatot hozott a minő-
ségellenőrzés (egyedi) eredményének mi-
nősítéséről, az ellenőrzés alá vont részére a 
minősítés alapján előírt kötelezettségekről, 
valamint az indokolt intézkedés alkalmazá-
sáról. Az egyedi megbízások minőségellen-
őrzésének száma 2016. évhez viszonyítva 
16 százalékkal nőtt. Az ellenőrzöttek 76,2 
százaléka megfelelt minősítést ért el az 
egyedi megbízások vizsgálatánál, előző 
évben ugyanez az adat 85,2 %, mely 11 
százalékos aránycsökkenést jelent. 16 szá-
zaléknál zárult megfelelt, megjegyzéssel 
az ellenőrzés, mely előző évben 10,6 % volt, 
tehát jelentős növekedést tapasztaltunk az 
arányokat illetően.

Sajnos a nem felelt meg kategóriában 
még nagyobb arányú emelkedés történt, 
az előző évi 4,4 százalékkal szemben 2017-
ben az ellenőrzések 7,8 százalékban állapí-
tottak meg súlyosabb hiányosságot.

Az ellenőrzésekből látszik, hogy a do-
kumentálás a programok használatának 
elterjedésével jelentősen javult, ami az át-
tekinthetőséget, a legfontosabb bizonyíté-
kok megszerzésére való törekvést is jelenti. 
A könyvvizsgálók folyamatosan, de lassan 

igazodnak a standardokban megfogalma-
zott követelményekhez.  Ennek ellenére az 
a tapasztalat, hogy a dokumentálás terén 
még mindig erősen jelen van az a gyakor-
lat, hogy cél a minőségellenőrzésnek való 
megfelelés. 

A 2016-2017. évi MER minőségellenőrzések 
számszerű eredményei
A MER vizsgálatánál az ellenőrzöttek 86,5 
százaléka megfelelt minősítést ért el, mely 
arányaiban megegyezik a tavalyi adatok-
kal. Az ellenőrzöttek 10,5 százalékának, 
2016-ban 7,9 százalékának ellenőrzése 
zárult megfelelt, megjegyzéssel, tehát az 
előző időszakhoz viszonyítva 33százalékos 
aránynövekedés tapasztaltunk, míg a nem 
felelt meg kategóriába az ellenőrzöttek 3 
százaléka került. Az arányok változását 
tekintve ez javulásnak mondható, azonban 
ha évenként nézzük, akkor a nem megfelelt 
minősítések aránya stagnálást mutat ennél 
az ellenőrzésnél.

Alkalmazott intézkedések
A bizottság 474 egyedi ellenőrzéséből 51 el-
lenőrzöttet figyelmeztetett az előírásoknak 
nem megfelelő gyakorlat megszűntetésére 
(a 364 MER ellenőrzésből 46 db), továbbá 

51 ellenőrzöttet kötelezett továbbképzésen 
való részvételre.

2017. évi PMT ellenőrzések 
A bizottság 2017-ben a PMT ellenőrzés 
eredményének minősítéséről, az ellenőrzés 
alá vont részére a minősítés alapján előírt 
kötelezettségekről, valamint az indokolt in-
tézkedés alkalmazásáról 81 db határozatot 
hozott. 

A 2017. évi minőség-ellenőrzések-
ről készült beszámolót részletesen a 
kamarai honlapon olvashatják: http://
www.mkvk.hu/szervezet/bizottsagok/
minosegellenorzes/evesjelentes 

BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI MINŐSÉGELLENŐRZÉSEKRŐL
2017-ben 1045 db ellenőrzés (520 db egyedi, 426 db MER és 99 db PMT) szerepelt a bizottság 
2017. évi minőségellenőrzési tervében, ebből 916 esetben zárult le az ellenőrzés.
A bizottság 129 db ellenőrzést törölt a 2017. évi tervből tevékenység szüneteltetése, 
a tagnyilvántartásból való törlés, illetve egyéb okok (közfelügyeleti hatósági 
ellenőrzés, rossz adatszolgáltatás, informatikai probléma) miatt.

A 2016-2017. évi egyedi megbízások minőségellenőrzésének 
számszerű eredményei

 Egyedi megbízások minőségellenőrzése 2016-2017. évben
Eredmény Egyedi Eredmény  Egyedi Eredmény  Eredmény 
megnevezése megbízások aránya  megbízások aránya  arány eltérés 
 2016. (db) 2016. (%) 2017. (db) 2017. (%) 2017/2016 (%)
Megfelelt 346 85,2 361 76,2 89
Megfelelt, megjegyzéssel 43 10,6 76 16,0 151
Nem felelt meg 18 4,4 37 7,8 177
Összesen 406 100 474 100

A minőségellenőrzések eredménye

Nyilvántartásba vett 
minőségellenőrök
Az MKVK Minőségellenőrzési Bizottsága 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. 
évi LXXV. törvény 161. §-a és a bizottság 
Szervezeti- és Működési Szabályzatának 
38. pontja alapján 2018. márciusában pá-
lyázati felhívást tett közzé a minőségellen-
őrök nyilvántartásába történő felvételre.

A pályázatra beérkezett és elbírált jelent-
kezések alapján a minőségellenőrök névso-
ra az alábbi minőségellenőrökkel egészült 
ki:

• Jónásné Penner Ágnes (001448)
• Killik László (007173)
• Kőműves Kinga (007240)
• Varga-Molnár Mónika (005636)
• Vincze László (005814)
A minőségellenőrök teljes névso-

rát a kamarai honlapon találja: http://
www.mkvk.hu/szervezet/bizottsagok/
minosegellenorzes/minosegellenorok 
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fe-
gyelmi Bizottsága, mint a könyvvizsgá-
lói etikai alapelvek, magatartási normák 
betartatásának felelőse sikerekben is 
bővelkedő, dolgos évet zárhatott. 

A hazai, illetve a nemzetközi jogsza-
bályváltozásoknak, valamint a kamarai 
belső szabályozásoknak köszönhetően 

bizottságunk kiemelt szerephez jutott, 
meghatározva 2017. évi fő feladatun-
kat. Ilyen volt többek között az IFAC 
új, 2016. évi Kézikönyve, amely a mó-
dosított Etikai Kódex változásait rög-
zítette. Ennek hatására 2017.07.01-én 
– a kamarai szabályzatok változásaival 
összhangban – egy szerkezetében új, 

a Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási 
(Etikai) Szabályairól és Fegyelmi Eljá-
rásról szóló szabályzat készült, illetve 
lépett hatályba 

E folyamat részeként a könyvvizsgálói 
etikai elvek és a könyvvizsgálói függet-
lenség kiemelt eseteinek megjelenítése, 
a munkavégzésünkhöz kapcsolódó ma-
gatartási normák erősítése, valamint 
annak beépítése a jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói mun-
kavégzésbe témakörök mind a XXV. 
Országos Könyvvizsgálói Konferencia 
programjában, mind pedig a 2017. évi 
kötelező szakmai továbbképzés tema-
tikájában kiemelt szerepet kaptak. A 
SZAKma című lapban többször jelent 
meg publikációnk a témában. 

Az ügyek előző évihez viszonyí-
tott megoszlását az 1. sz táblázat 
szemlélteti.

Felszólító levél az időben érkezett és 
javított, valamint a késve érkezettek 
(2017.07.20-ig) részére került kikül-
désre összesen 331 esetben, fegyelmi 
eljárás alá 257 tagot és 57 társaságot 
vontunk. 

Az adatszolgáltatással kapcsolatban 
az alábbi határozatokat hoztuk: 

• figyelmeztetés (220db)
• eljárás megszüntetése (13 db)
• pénzbírság (5 db)
• írásbeli megrovás (55 db)
• kizárás (1 db)
• Összesen: 294 db

Bár a lebonyolított fegyelmi eljárások 
száma nőtt, összességében úgy ítéljük, 
hogy a jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenység-
hez kapcsolódó magatartási normáink 
2017. évi elsajátítása, változásainak 
nyomon követése és alkalmazása, a 
szakmai elvek betartására való törek-
vésünk javult.

a fegyelmi bizottság 2017. évi tevékenységéről

A Fegyelmi bizottság 2017-ben kiemelt figyelmet fordított az adatszol-
gáltatási kötelezettségből eredő hiányosságok ellenőrzésére, melyek 
az alábbiak szerint oszlottak meg: 

Megnevezés Tag Céges Összesen
időben beérkezett, de javított 39 5 44
késve érkezett 333 96 429
nem érkezett 143 29 172
Összesen 515 130 645

A fegyelmi eljárások megoszlása:
Megnevezés 2015 2016 2017
Hatóságok által kezdeményezett bejelentések száma 56 38 37
Kötelező továbbképzés elmulasztása 21 50 23
Minőségellenőrzésből származó eljárások 7 14 -
Adatszolgáltatás elmulasztása 21 87 294
Egyéb ügyekből eredő eljárások 16 30 10
Összesen 121 219 364

1. sz. táblázat

Megnevezés 2015 2016 2017
A bizottság üléseinek száma 9 10 9
Hozott határozatainak száma: 121 219 364
– megszüntetett eljárások 33 56 41
– figyelmeztetés melletti megszüntetés 30 84 231
– felfüggesztés 3 0 1
– határozat visszavonása 1 1 1
– részletfizetés engedélyezése 4 8 3
– kijavító határozat 0 1 0
Fegyelmi büntetés: 50 69 87
– írásbeli megrovás 16 9 61
– pénzbírság 29 48 19
– kizárás 4 4 6
– szüneteltetés elrendelése 1 1 1
– minősítés megvonása 0 7 0
Érkezett fellebbezések 6 14 6
Kiszabott pénzbírság+eljárási költségtérítés 6530 E Ft 7802 E Ft 5060 E Ft
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara to-
vábbra is térítésmentesen biztosítja tagjai 
részére a szakmai továbbképzési szabály-
zat által előírt, távoktatási (e-learning, 
elektronikus) formában teljesítendő kre-
ditpontok megszerzésének lehetőségét az 
Oktatási Központ e-learning rendszerén 
keresztül.

Az elérhető filmek között ez évben is 
számos, aktuális számviteli szabályo-
zást, valamint a számviteli környezetet 
érintő témát feldolgozó előadás érhető 
el, amelyek között a speciális minősítés-
hez kötődően megszerzendő krediteket 
biztosító anyagok is megtalálhatóak. 

Aktuális kínálat
A kínálat az év során folyamatosan bő-

vül a köztestülettel egyeztetett tananya-
gokkal.

Speciális minősítéshez
•  IFRS 16 – az új lízing standard
 2 kredit; IFRS speciális minősítéshez
•  IFRS 15 – amit a vevői szerződésekből 

származó bevétel standardról tudni 
kell 
2 kredit; IFRS speciális minősítéshez

•  IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 
2 kredit; IFRS speciális minősítéshez

•  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 1.: Az 
MNB visszajelzései a könyvvizsgálók 
számára-pénztár; biztosítók; hitelinté-
zet; befektetési vállalkozás; kibocsátó 
2 kredit; pénzügyi intézményi, befekte-
tési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, 
pénztári speciális minősítéshez

•  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2.: A 
könyvvizsgálói különjelentésről szóló 
új standard ismertetése 
2 kredit; pénzügyi intézményi, befekteté-
si, biztosítói speciális minősítéshez

•  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 3.: Könyv-
vizsgálói jelentések változása; Különje-
lentés, avagy szektorok könyvvizsgálói 
jelentésdömpinggel 
2 kredit; pénzügyi intézményi, befekte-
tési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, 
pénztári speciális minősítéshez

•  Könyvviteli szolgáltatást végzők kö-
telező továbbképzése államháztartási 

szakterületen 2018 – nem költségve-
tési szervnél foglalkoztatott mérlegké-
pes könyvelők számára  
2 kredit; költségvetési speciális minősí-
téshez

További előadások
•  Információbiztonság az Egységes 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükré-
ben – 2 kredit

•  Könyvvizsgálói Konferencia 2017/1.: 
Közfelügyeleti tapasztalatok; Minő-
ségellenőrzési tanulságok; A könyv-
vizsgálat fegyelmi és etikai kérdései 
– 2 kredit

•  Könyvvizsgálói Konferencia 2017/2.: 
Milyen jelentést adjak ki?; Könyvelési 
tételek vizsgálata informatikai eszkö-
zökkel; Különjelentés... – 2 kredit

•  Könyvvizsgálói Konferencia 2017/3.: 
Konfliktuskezelés konstruktívan; Y 
generáció a munka világában; Milyen 
jelentést adjak ki? – 2 kredit

•  Kötelezettségek számviteli elszámolá-
sa – 2 kredit

•  Üzemi, üzleti eredményt csökkentő 
tételek számviteli elszámolása- 2 kredit

•  Számla adatszolgáltatás szabályai és 
gyakorlata – 2 kredit

•  Transzferárazás – új rendelet, új köte-
lezettségek – 2 kredit

•  Az átalakulás, egyesülés, szétválás 
számviteli feladatai – 2 kredit 
Május 31-ig mérlegképes és adós kredit-
pontokat is ér, ezt követően könyvvizsgá-
lói kreditpontok szerezhetőek megtekin-
tésével.

•  A felszámolási- és a végelszámolási 
eljárás számviteli feladatai – 2 kredit 
Május 31-ig mérlegképes és adós kredit-
pontokat is ér, ezt követően könyvvizsgá-
lói kreditpontok szerezhetőek megtekin-
tésével.

E-LEARNING
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AZ OKTATÁSI KÖZPONTNÁL
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E-LEARNING

2018. április hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka
Harangozó Tamás 001001 2018.02.20. 000660 Zala elhunyt

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése

PVJ-AUDIT Kft. 001642 2018.04.03.  Somogy kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Mlinkovics Eszter 004736 2018.04.03.  Budapest kérelemre
Zemán Anikó 004938 2018.04.03.  Budapest kérelemre

A kamara elnöke előtt esküt tettek
2018. február 26. napján

Név Nyilvántartási szám Területi szervezet
Juhos Réka 007375 Budapest
Dr. Majoros György 007369 Budapest
Szarvas Anita 007374 Heves

2018. április 10. napján

Jakab Imre 007376 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kádár Gyula 007378 Budapest
Merkel Gábor 007363 Pest
Molnár Attila 007379 Budapest
Sávoly-Hatta Anita  007380 Budapest

•  Származékos (derivatív) ügyletek – 2 
kredit 
Május 31-ig mérlegképes és adós kredit-
pontokat is ér, ezt követően könyvvizsgá-
lói kreditpontok szerezhetőek megtekin-
tésével.

•  2018. évi változások az adóigazgatás-
ban – 2 kredit

•  Adóváltozások egyes kérdései 2018 
(TAO, KIVA, SZJA, TB) – 2 kredit

•  Amit a nonprofit szervezetek mellett 
működő pénzügyi ágazati szakembe-
reknek  
2018-ban tudniuk kell – 2 kredit

Az elektronikus tananyagok a Kamara 
oldalán keresztül, ügyfélkapus belépést 
követően érhetőek el. 

A térítésmentes lehetőség igénybevé-
teléhez a jogosultság ellenőrzése szük-
séges, ezért első alkalommal minden-
képpen a Kamara oldaláról indulva kell 
bejelentkezni a képzésre, de a későbbiek-
ben is egyszerűbb a hozzáférés az anya-
gokhoz a Kamara honlapjáról indulva.

A választott előadás(ok) teljesítését 
követően az Oktatási Központ távokta-
tási rendszere a megszerzett kreditpontok 
adatait automatikusan megküldi Kamara 
integrált rendszerébe.

Az Oktatási Központ távoktatási anya-
gai a könyvvizsgálói kreditpontokon túl 
az adótanácsadók, adószakértők, okleveles 
adószakértők továbbképzésébe, valamint 
a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
regisztrált könyvviteli szolgáltatást végzők 

IFRS MINŐSÍTŐVIZSGA
FELKÉSZÍTŐ

könyvvizsgálók részére az Oktatási Központ szervezésében

•  Helyszín: Budapest
•  Időtartam: 90 óra, 2 hónap (augusztus-szeptember)
•  Előadók: Filyó Janka, Lakatos László Péter, László Norbert, Madarasiné dr. Szirmai 

Andrea
További tudnivalók és jelentkezési lehetőség:

https://mkvkok.hu/vizsgafelkeszitok&mszam=0110141132

továbbképzésébe beszámítható kredite-
ket is adnak, így a kamarai tagsággal járó 
továbbképzési kötelezettség teljesítése 
mellett egyben e szakmai továbbképzé-
sekhez is gyűjthetőek pontok.

A részletes tudnivalók az alábbi linken 
keresztül érhetőek el

az Oktatási Központ honlapján:
https://www.mkvkok.hu/tajekoztato-e-

learning-kepzesrol-konyvvizsgalok-reszere

https://mkvkok.hu/vizsgafelkeszitok&mszam=0110141132
https://www.mkvkok.hu/tajekoztato-e-learning-kepzesrol-konyvvizsgalok-reszere


KÖNYVVIZSGÁLÓK  LAPJA

6 2018. MÁJUS | KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2018.04.20.)

22/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2017. évi gazdálkodásáról és 
2018. évi célkitűzéseiről szóló tájékozta-
tást tudomásul vette.

23/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra  Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság. 2017. évi gazdálkodásáról és 
a 2018. évi célkitűzéseiről szóló tájékozta-
tást tudomásul vette.

24/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége megtárgyalta és elfogadta az 
Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő 
Testület 2017. évi munkájáról szóló tájé-
koztatót.

25/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és az elhangzott 
kiegészítéssel (a „számviteli információs 
rendszerek” modul elnevezésének „pénz-
ügyi és számviteli információs rendsze-
rek” –re történő módosítása) elfogadta 
a kamarai törvénnyel kapcsolatos módo-
sító indítványt tartalmazó előterjesztést. 
Az elnökség felkérte és felhatalmazta a 
kamara elnökét, hogy az előterjesztés 
szerinti jogszabály-módosítás kezdemé-
nyezése tárgyában az illetékes miniszté-
riumnál tegye meg a megfelelő lépéseket.

Az elnökség megtárgyalta és jóváhagy-
ta a kamara okleveles könyvvizsgálói 

szakképzési és vizsgaszabályzatának, va-
lamint a szabályzat 2. és 3. számú mellék-
leteinek előterjesztés szerinti módosítását 
azzal, hogy a kamarai törvény vonatkozó 
módosításai az egységes szerkezetű sza-
bályzat szövegében átvezetésre kerülnek.

Az elnökség megtárgyalta és az előter-
jesztés szerint jóváhagyta a kamara okle-
veles könyvvizsgálói szakképzési és vizs-
gaszabályzatának 1. számú mellékletét.

Az okleveles könyvvizsgálói szakképzé-
si és vizsgaszabályzat és 2-3. számú mel-
léklete módosításának, valamint a vizsga-
szabályzat újonnan elkészített 1. számú 
melléklete hatályba lépéséhez a közfel-
ügyeleti hatóság egyetértése szükséges.

26/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a könyvvizsgálói jelentés isme-
retében a kamara 2017. évi  „A számviteli 
törvény szerinti egyéb szervezetek egy-
szerűsített éves beszámolója”-t az alábbi 
főbb számokkal jóváhagyta és azt az el-
hangzott kiegészítésekkel – a pécsi szak-
mai rendezvényekkel összefüggésben az 
érintett területi szervezetek szakmai/
szervezési közreműködésének rögzítése, 
a kiegészítő melléklet 4.3-4.4. pontjának 
adatvédelmi szempontú átfogalmazása 
– a kamara küldöttgyűlése részére elfo-
gadásra javasolja azzal, hogy az egyes 
területi szervezetek pénzügyi beszámo-
lóját a kamara 2017. évi üzemgazdasági 
tervének teljesüléséről szóló beszámoló 
tartalmazza: 

mérleg főösszeg: 1.413.956 E Ft
tárgyévi eredmény 1.916 E Ft

27/2018. (04.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta a kamara 2017. évi 

üzemgazdasági tervének teljesüléséről 
szóló – az egyes területi szervezetek pénz-
ügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó 
– beszámolót és a kamara küldöttgyűlése 
részére elfogadásra javasolja.

28/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara 2018. évi összesített – az 
egyes területi szervezetek tervjavaslata-
ival kiegészített, azokat önállóan is tar-
talmazó – üzemgazdasági tervét, és az 
alábbi fő számokkal elfogadásra javasolja 
a kamara küldöttgyűlése részére: 

Adózás előtti eredmény: 
területi szervezetek: - 4.927 E Ft
központi szervek: - 11.464 E Ft
kamara összesen: - 16.391 E Ft.
Mérlegfőösszeg: 
területi szervezetek: 422.553 E Ft
központi szervek: 989.501 E Ft, 
kamara összesen: 1.398.054 E Ft.

29/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a GDPR-al összefüggő kamarai köz-
lemény, tájékoztató és szabályzat minta 
tartalmával és közzétételével, valamint a 
a későbbi lépésekkel (NAIH-al egyeztetve 
magatartási kódex megalkotása) kapcso-
latos tájékoztatást tudomásul vette.

30/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta a kamara és az elnök-
ség 2017. évi tevékenységéről, valamint a 
stratégiai elképzelések teljesüléséről szóló 
beszámolóját és azt a kamara küldöttgyű-
lése részére elfogadásra javasolja.
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

31/2018. (04.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta a fegyelmi megbízott 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámo-
lóját és azt a kamara küldöttgyűlése részé-
re elfogadásra javasolja.

32/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a 
szakmai alelnök és a szakértői bizottság 
2017. évi tevékenységéről, valamint a ka-
mara 2017. évi nemzetközi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját és azt a kamara 
küldöttgyűlése részére elfogadásra java-
solja.

33/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta az oktatási alelnök és 
az oktatási bizottság 2017. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját és azt a kamara 
küldöttgyűlése részére elfogadásra java-
solja.

34/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta a fegyelmi bizottság 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámo-
lóját és azt a kamara küldöttgyűlése részé-
re elfogadásra javasolja.

35/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta a felvételi bizottság 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámo-
lóját és azt a kamara küldöttgyűlése részé-
re elfogadásra javasolja.

36/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta a minőségellenőrzési 
bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját, valamint a 2017. évi ellen-
őrzésekről szóló jelentését és azt a ka-

mara küldöttgyűlése részére elfogadásra 
javasolja.

37/2018. (04.20.) számú elnökségi határozat
Az elnökség megtárgyalta a központi vá-
lasztási bizottság 2017. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót és azt a kamara kül-
döttgyűlése részére elfogadásra javasolja.

38/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta és az elhangzott kiegé-
szítéssel (a tagsági viszony megszűnése 
eseteinek kiegészítése a szenior tagfelvé-
teli kérelem előterjesztésének esetével) el-
fogadta a kamarai törvénnyel kapcsolatos 
– a kamarai szenior tagság bevezetésével 
összefüggő – módosító indítványt tartal-
mazó előterjesztést. Az elnökség felkérte 
és felhatalmazta a kamara elnökét, hogy 
az előterjesztés szerinti jogszabály-módo-
sítás kezdeményezése tárgyában az illeté-
kes minisztériumnál tegye meg a megfe-
lelő lépéseket.

39/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és az elhangzott 
kiegészítéssel (a kamarai törvény 13. § (3) 
bekezdésének és 44/B. § (1) bekezdése c) 
pontjának kiegészítése a „kamara önkor-
mányzati szabályzatában meghatározott 
feltételek teljesítése esetén” kitétellel) el-
fogadta a kamarai törvénnyel kapcsolatos 
– a kamarai pártoló és pártoló szervezeti 
tagság bevezetésével összefüggő – módo-
sító indítványt tartalmazó előterjesztést. 
Az elnökség felkérte és felhatalmazta a 
kamara elnökét, hogy az előterjesztés 
szerinti jogszabály-módosítás kezdemé-
nyezése tárgyában az illetékes miniszté-
riumnál tegye meg a megfelelő lépéseket.

40/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a II. félévi kamarai díjfizetési 

határidő tárgyév szeptember 15-ére tör-
ténő módosítása mellett a kamarai alap-
szabály késedelmi pótlékkal kapcsolatos 
rendelkezéseinek olyan tartalmú kiegé-
szítését szorgalmazza, melynek értel-
mében, amennyiben a fizetési határidő 
utolsó napja munkaszüneti napra esik, a 
fizetési határidő csak az azt követő legkö-
zelebbi munkanapon jár le. A fizetési ha-
táridő elmulasztásának következményeit 
nem lehet alkalmazni, ha a kamarai tag/
könyvvizsgáló cég igazolja, hogy az átuta-
lást legkésőbb a fizetési határidő utolsó 
napján megindította.

41/2018. (04.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta a kamara alapsza-
bályának előterjesztés szerinti módosítá-
sát és azt elhangzott kiegészítésekkel {a 
pártoló (szervezeti) kamarai tagdíj össze-
gének módosítása és a 73. d) és a 193. d) 
pont olyan tartalmú kiegészítése, amely 
egyértelműsíti, hogy a pártoló (szerveze-
ti) kamarai tagdíj a kamarai minősítési 
eljárás díját, költségeit nem tartalmazza, 
a 75. pont olyan tartalmú pontosítása, 
amely lehetővé teszi az öregségi nyugdíj-
ban részesülők szenior taggá válását, akár 
a kamarából való előzetes kilépés nélkül} 
a kamara küldöttgyűlése részére elfoga-
dásra javasolja azzal, hogy a kamarai tör-
vény vonatkozó módosításai az egységes 
szerkezetű alapszabály szövegében átve-
zetésre kerülnek.

42/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta a kamara etikai 
szabályzatának előterjesztés szerinti mó-
dosítását és azt a kamara küldöttgyűlése 
részére elfogadásra javasolja.

43/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a kamarai törvény olyan tar-
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Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2018. szeptember 6-7. között
kerül megrendezésre a XXVI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Változó világ – Változó könyvvizsgálat
címmel

A konferencia helyszíne: Thermál Hotel Visegrád****

SZEKCIÓVEZETŐK:  I. Általános szekció: Jacsmenik Gyula
 II. Módszertani szekció: Killik László

       III. Költségvetési szekció: Győrffi György
       IV. Informatikai szekció: Sándor Imre

A konferencia részletes programját a későbbiekben tesszük közzé.

talmú kiegészítését javasolja, melynek 
értelmében a pályázat alapján a minő-
ségellenőrök nyilvántartásba vétele 5 
évre szólhat, újrapályázási lehetőséggel.

44/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a 
minőségellenőrzési módszertani ké-
zikönyv 1. számú mellékletét képező 
minőségellenőrzési eljárási szabályzat, 
valamint az 9, 12, 15, 18/a, 18/b, 28/a, 
28/b1, 32. számú melléklet előterjesztés 
szerinti módosítását. 

A 2018. április 20-án elfogadott mó-
dosítások 2018. június 1-én lépnek ha-
tályba azzal, hogy a módosított mel-
lékleteket a 2018. június 1-ét követően 
induló minőségellenőrzésekre kell al-
kalmazni.

Az elnöksége a MMK 10. és 23. számú 
mellékletét 2018. június 1. napjával ha-
tályon kívül helyezi.

45/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta a minőségellen-
őrzési bizottság szervezeti- és működési 
szabályzatának tervezett módosítását, 
és azt a közfelügyeleti hatóság, illetve a 
kamara küldöttgyűlése részére jóváha-
gyásra javasolja.

46/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzésére 
és megakadályozására szolgáló könyv-
vizsgálói tevékenység valamint az Európai 
Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásának kamarai el-
lenőrzéséről szóló szabályzat előterjesztés 
szerinti módosítását és azt a kamara kül-
döttgyűlése részére elfogadásra javasolja.

47/2018. (04.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta a kamara felvételi sza-
bályzatának előterjesztés szerinti módosí-
tását és azt a kamara küldöttgyűlése részére 
elfogadásra javasolja azzal, hogy a kamarai 
törvény és az alapszabály vonatkozó módo-
sításai az egységes szerkezetű alapszabály 
szövegében átvezetésre kerülnek.

48/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a főtitkári hivatal tevékenységéről 
szóló tájékoztatót és a tájékoztató mel-
lékletében részletezett – az előző évi bázis 
időarányos részét meghaladó – kiadáso-
kat tudomásul vette, a melléklet szerinti 
terven felüli kötelezettségvállalásokat 
utólagosan jóváhagyta.

49/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége az elhangzott (ellenőrző bizottsági 
véleményezéssel összefüggő)  pontosí-
tással jóváhagyta, hogy a kamara elnöke 
2018. május 11-ére az előterjesztésben 
megjelölt napirendi pontokkal küldött-
gyűlést hívjon össze. Az elnökség Homor 
Józsefet javasolja a küldöttgyűlés levezető 
elnökének választani.

50/2018. (04.20.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a küldöttgyűlés számára az ajánlat-
ban rögzített könyvvizsgálói díj ellenében 
a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasá-
got, személyében felelős könyvvizsgáló-
ként Miszori Ildikót, helyettes könyvvizs-
gálóként Killik Lászlót javasolja a 2020. 
évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de 
legkésőbb 2021. május 31-éig a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara könyvvizsgálójá-
nak megválasztani.

51/2018. (04.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége az Accountancy Europe SME FO-
RUM 2018. március 1-i rendezvényéről 
szóló úti jelentést tudomásul vette.

Budapest, 2018. április 30.
Dr. Pál Tibor s.k. elnök
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