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Az Oktatási Központot 1999-ben hozta 
létre egyszemélyes társaságként a Ma-
gyar Könyvvizsgálói Kamara. Az ala-
pítás elsődleges célja a korszerű pénz-
ügyi-számviteli szakemberképzés volt, 
ahol mind a szakmát adó képzések, 
mind a továbbképzések esetében a ma-
gyar könyvvizsgálói szakma legkiválóbb 
szakembergárdája garantálja szellemi 
háttérként a minőségi oktatást. Ezek 
mellett konferenciák, pénzügyi, adózási 
és könyvvezetési ismereteket közvetítő 

előadások, valamint papír alapú és elekt-
ronikus kiadványok sorával járul hozzá a 
cég a szakmai kultúra fejlesztéséhez.

Az elmúlt két évtized alatt számos 
együttműködő partner segítő munkájának 
és a kitűnő oktatók, előadók tevékenysé-
gének is köszönhetően a pénzügyi ágazati 
felnőttképzés piacvezető intézményévé 
vált az Oktatási Központ, amely a buda-
pesti mellett öt regionális igazgatósággal 
szolgálja az alapítók által kitűzött célokat. 
Tevékenységével – a Kamara területi szer-
veivel való együttműködésnek és a sikeres 
távoktatási rendszerének is köszönhetően 
– már az egész országban jelen van.

2018-ban 3.562 fő vett részt az OK
szakmát adó képzéseiben, és 11 szakmá-
ban folyt az oktatás. A kötelező tovább-

képzések viszont még ennél is jelentősen 
nagyobb létszámot mozgattak meg, hi-
szen 6 továbbképzési rendszerben össze-
sen 21.963 fő vett részt tantermi és távok-
tatási programokon. Ebben a létszámban 
az a 4.070 kamarai tag könyvvizsgáló is 
szerepel, akiknek a köztestülettel kötött 
megállapodás alapján nyújtott az intéz-
mény távoktatási szolgáltatást, a további 
17.893 főnyi továbbképzésben résztvevő 
pedig könyvvizsgálóként, mérlegképes 
könyvelőként, adótanácsadóként, adó-

szakértőként, okleveles adószakértő-
ként, illetve közszolgálati tisztviselőként 
szerzett kreditpontokat a továbbképzési 
kötelezettsége teljesítéséhez. A saját ki-
adványok mellett immár 9 kiadó szakmai 
munkáinak forgalmazásával foglalkozik a 
társaság, de a kiadói üzletág legnagyobb 
sikerét évek óta a Metrum Referencia 
könyvvizsgáló program jelenti. Mindezek 
eredményeként – bár a 2018-as üzleti év 
zárlati munkái természetesen még zajla-
nak – már látszik, hogy az éves nettó ár-
bevétel 700 millió forint körül alakul.

A hajdan 8 millió forinttal alapított 
Társaság az előző esztendőig 637 millió 
forint osztalékot fizetett a tulajdonos köz-
testület felé, ami a fenti eredményekre te-
kintettel idén tavasszal tovább növekszik.

Szakmai és üzleti sikerekben egy-
aránt gazdag időszakot tudhat tehát 
maga mögött az Oktatási Központ, így 
az évfordulós visszatekintések kapcsán 
valóban van ok az ünneplésre. A jubile-
umi év nyitórendezvénye 2019. január 
21-én zajlott le a Radnóti teremben,
ahol Csáky Lajos festőművész gyönyö-
rű munkáiból nyílt kiállítás, s a 2018-
as év „Kapjon szárnyra friss tudással”
elnevezésű nyereményakciójának ér-
tékes díjai is gazdára találtak. A Qatar

Airways páros repülőjegyei mellett az 
Oktatási Központ kiadványaira és 
szolgáltatásaira beváltható utalványo-
kat is kisorsoltak a szervezők az elő-ző 
év oktatásaiban résztvevők között. A 
nyertesek listája a következő linkre 
kattintva érhető el: https://
mkvkok.hu/-NYEREMENYJATEK

Az eseményen az is kiderült, hogy a 
jubileumi év képzéseinek résztvevőit 
20 nyeremény várja egy év múlva, így 
érdemes figyelemmel kísérni a rövide-
sen induló nyereményakció részleteit 
az Oktatási Központ honlapján, ahol 
folyamatosan tájékoztatást adnak 
aktuális szakképzéseikről,  tovább-
képzéseikről és szakmai  rendezvé-
nyeikről, valamint kiadványaikról és 
szoftvereikről is!

20 ÉVES A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI 
KAMARA OKTATÁSI KÖZPONTJA

Csáky Lajos festőművész kiállítása az MKVKOK rendezvénytermében

https://mkvkok.hu/szakkepzes
https://mkvkok.hu/szakkepzes
https://mkvkok.hu/nyeremenyakcio-2018
https://mkvkok.hu/e_konyvesbolt
www.mkvkok.hu/tovabbkepzes
www.mkvkok.hu/e_konyvesbolt
www.mkvkok.hu/szakkepzes
https://mkvkok.hu/-NYEREMENYJATEK


3

A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA | 2019. JANUÁR

ELNÖKSÉGI MUNKAPROGRAM

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 
ELNÖKSÉGÉNEK 2019. I. FÉLÉVI MUNKATERVE
I. 2019. január 18. (péntek) 10:00 óra

1.  Tájékoztatás a minőségellenőrzési bizottság 2019. évi munkatervéről
2.  Tájékoztatás a kamara 2019. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól
3.  Tájékoztatás az oktatási bizottság 2019. évre tervezett feladatairól
4.  Tájékoztató a főtitkári hivatal 2018. IV. negyedévi tevékenységéről
5.  A szervezeti struktúra kérdéskörével foglalkozó munkacsoport munka anyagának megvitatása

II. 2019. március 1. (péntek) 10:00 óra
1.  Javaslat a XXVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia címére, a szekciók témáira, a szekciók vezetőire, az előadók díjazására,

a résztvevők költségtérítéseire
2.  A 2019. évi kötelező szakmai továbbképzés programjának és időtartamának meghatározása
3.  A 2019. évi kötelező kamarai adatszolgáltatás elveinek elfogadása
4.  A pártoló személyi, pártoló szervezeti és szenior könyvvizsgálói jogviszony létesítésének, megszüntetésének és tartalmának

részletes előírásaira, valamint a kamarai könyvviteli szolgáltatók önkéntes minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó szabály-
zat elfogadása

5.  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett adományozása

III. 2019. április 5. (péntek) 10:00 óra
A területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés

1.  A küldöttgyűlési hatáskörbe tartozó önkormányzati szabályzatok módosításának előkészítése
2.  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elektronikus aláírási és bélyegzési szabályzatának elfogadása
3.  Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi gazdálkodásáról és

a 2019. évi célkitűzéseiről
4.  Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi gazdálkodásáról és

a 2019. évi célkitűzéseiről
5.  A kamara - egyes területi szervezetek beszámolóját önállóan is tartalmazó - 2018. évi számviteli beszámolója

a)  A kamara számviteli törvény szerinti 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő
melléklet)

b)  Független könyvvizsgálói jelentés tervezet a kamara 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójához
c)  Beszámoló a kamara 2018. évi tervének teljesüléséről

6.  A kamara 2019. évi üzemgazdasági terve (a területi szervezetek pénzügyi tervjavaslataival egybeszerkesztett változat)
7.  Beszámoló a kamara 2018. évi működéséről, az elnökség, a fegyelmi megbízott, a kamarai bizottságok és az OKKT 2018. évi

tevékenységéről
a)  Beszámoló a kamara és az elnökség 2018. évi tevékenységéről, a középtávú program időarányos teljesüléséről
b)  Beszámoló a kamara fegyelmi megbízottjának 2018. évi tevékenységéről
c)  Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2018. évi tevékenységéről, a kamara 2018. évi nemzetközi tevékenysé-

géről
d)  Beszámoló az oktatási alelnök és az oktatási bizottság 2018. évi tevékenységéről
e)  Beszámoló a fegyelmi bizottság 2018. évi tevékenységéről
f)  Beszámoló a felvételi bizottság 2018. évi tevékenységéről
g)  Beszámoló a minőségellenőrzési bizottság 2018. évi tevékenységéről, a 2018. évi munkatervének végrehajtásáról
h)  Beszámoló a központi választási bizottság 2018. évi tevékenységéről
i)  Beszámoló az OKKT 2018. évi tevékenységéről

8.  Tájékoztató a főtitkári hivatal 2019. I. negyedévi tevékenységéről
9.  A 2019. május 10-i küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása, levezető elnök megválasztása
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ELNÖKSÉGI MUNKAPROGRAM

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 2018. DECEMBER 
14-I KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldött-
gyűlésének 25/2018. (12.14.) Kgy. számú 
határozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kül-
döttgyűlése a kamara fegyelmi bizottsá-
ga 5. tagjának Veresné Drótos Katalint 
választotta meg.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldött-
gyűlésének 26/2018. (12.14.) Kgy. számú 
határozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a kamara alapszabályának IX. 
fejezete az előterjesztés szerint kie-
gészüljön a pártoló személy, pártoló 
szervezet és szenior könyvvizsgáló in-
tézményével.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldött-
gyűlésének 27/2018. (12.14.) Kgy. számú 
határozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta 
a kamara alapszabályának előterjesztés 
szerinti módosítását azzal, hogy a ka-
marai törvény vonatkozó módosításai az 
egységes szerkezetű alapszabály szöve-
gében átvezetésre kerülnek.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldött-
gyűlésének 28/2018. (12.14.) Kgy. számú 
határozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
kamara szakmai továbbképzési szabály-
zatának előterjesztés szerinti módosítá-
sát, melynek hatályba lépéséhez a közfel-
ügyeleti hatóság jóváhagyása szükséges.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldött-
gyűlésének 29/2018. (12.14.) Kgy. számú 
határozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
kamara mentori szabályzatának előter-
jesztés szerinti módosítását azzal, hogy 
a kamarai törvény és az alapszabály vo-
natkozó módosításai az egységes szerke-
zetű szabályzat szövegében átvezetésre 
kerülnek.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldött-
gyűlésének 30/2018. (12.14.) Kgy. számú 
határozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és az előterjesz-
tés szerinti elfogadta a kamara új szakmai 
kompetencia vizsgaszabályzatát.

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, Hajnal Anna, Leszt Kata, Soproni Béla 

|  www.mkvk.hu  |  konyvvizsgaloklapja@mkvk.hu  |  ISSN 2063–2169

IV. 2019. május 3. (péntek) 10:00 óra - Küldöttgyűlés

V. 2019. június 14. (péntek) 10:00 óra
A területi szervezetek elnökeivel kibővített kihelyezett ülés

1.  A küldöttgyűlés tapasztalatainak értékelése, a tennivalók meghatározása 
2.  Az elnökség 2019. II. félévi munkatervének elfogadása
3.  Tájékoztató a XXVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia szervezéséről
4.  A 2019. évi kötelező kamarai szakmai továbbképzés előkészítésével kapcsolatos tájékoztató
5.  Tájékoztató a 2019. évi minőségellenőrzési terv végrehajtásáról
6.  Tájékoztató a kamara 2019. I. negyedéves gazdálkodásáról 

Megjegyzés: Az adott ülés napirendjén szerepelhetnek még az esetleges fellebbezési ügyek, a fegyelmi megbízott aktuális kérdésekről szóló 

tájékoztatója, valamint egyéb aktuális tájékoztatók a kamara érdekkörébe tartozó eseményekről és a jogalkotói munkáról.
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

2018. december hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka
Bihari Gábor Balázsné 002598 2018.12.04. 001373 Hajdú-Bihar kérelemre
Bognár Imre 003009 2018.11.20. 002772 Budapest kérelemre
Castro Hurtadoné 006573 2018.11.21. 006771 Budapest kérelemre
Csaplár-Nagy Mihályné 002273 2018.11.06. 000401 Vas kérelemre
Csík László Miklós 001938 2018.11.12. 000024 Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Kovács József 000814 2018.11.26. 001306 Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre
Kovács Zoltán 006413 2018.12.03. 006576 Komárom-Esztergom kérelemre
Dr. Kulcsár László Istvánné 004764 2018.11.29. 001927 Békés kérelemre
Micskó Zsuzsanna 006051 2018.11.14. 006143 Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre
Nagy Márta Mária  002014 2018.11.08. 000114 Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Nagy Sándorné 005099 2018.11.06. 004889 Heves kérelemre
Pálinkás Miklósné Dr. 002702 2018.10.13. 004449 Hajdú-Bihar elhunyt
Pékné Vadalma Éva 002330 2018.12.03. 004487 Vas kérelemre
Selmeczi Hajnalka 003605 2018.11.07. 007716 Budapest kérelemre
Tassy Istvánné 002736 2018.11.23. 001496 Hajdú-Bihar kérelemre
Dr. Tolnai Márta 001655 2018.11.23. 002089 Győr-Moson-Sopron kérelemre
Tóth Béláné  002547 2018.11.21. 004233 Budapest kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
 Név Nyilvántartási  A módosítás Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma megnevezése oka
AUDIT-SALDO Kft. 002344 2018.12.04. Hajdú-Bihar kérelemre
BOGNÁR ÉS JÓZSA Kft. 000053 2018.12.04. Budapest kérelemre
THIRA AUDIT Szolgáltató Kft. 002340 2018.12.04. Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre
„TÖNKŐ-AUDIT” Könyvszakértő Kft. 001487 2018.12.04. Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
Helm Lászlóné 002796 2018.12.04. Békés kérelemre
Káplár Margit 001451 2018.12.04. Somogy kérelemre
Öriné Végh Mária 001295 2018.12.04. Pest kérelemre
Sebestyénné Oláh Éva 006975 2018.12.04. Budapest kérelemre
Somorai László 005884 2018.12.04. Bács-Kiskun kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése
Pappné Hegedűs Hajnalka 006226 2018.12.04. Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele
Edison Book Control Kft. 004302 2018.12.04. Fejér kérelemre
Polikontúr Kft. 004301 2018.12.04. Budapest kérelemre

A kamara elnöke előtt esküt tettek
Név Nyilvántartási szám Területi szervezet

2018. december 18. napján  

Huber Adrienn 007398 Csongrád
Schillinger András 007399 Budapest
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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. §-a 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 minőségel-
lenőrzést lefolytató személyt. A kijelölt 
minőségellenőr személyesen köteles el-
járni, 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 év-
nek kell eltelnie. 

A Kkt. 160. § (3) bekezdése szerint a 
minőségellenőrnek az érintett gazdál-
kodó tevékenységéhez igazodó, legalább 
hároméves szakmai gyakorlattal kell 
rendelkeznie, ha a Kkt. 160. § (2) bekez-
dése bekezdés hatálya alá nem tartozó 
egyéb, sajátos tevékenységet végző gaz-
dálkodó tekintetében ellátott, jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenységre vonatkozó kamarai 
minőségellenőrzésben vesz részt.

Pályázati feltételek:
A minőségellenőrök nyilvántartásába 

az vehető fel, aki megfelel a Kkt. 160  
§-ában, valamint az SZMSZ 35-37. és 
39. pontjaiban foglalt feltételeknek, 
amelyek szerint

• a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
(a továbbiakban: Kamara) könyv-
vizsgálói tevékenységet nem szüne-
teltető tagsági jogállású tagja;

• a nyilvántartásba vételét megelő-
zően megszerzett legalább hatéves 
szakmai gyakorlattal rendelkezik a 
jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenység ellátá-
sában;

• a kamarai minőségellenőrzési tevé-
kenység végzéséhez előírt képzés-
ben részt vesz;

• a nyilvántartásba vételét megelőző 
hat éven belül fegyelmi eljárásban 
fegyelmi büntetést vagy figyelmez-
tetést nem kapott;

• a jogszabályi kötelezettségen alapu-
ló könyvvizsgálói tevékenysége te-
kintetében a nyilvántartásba vételét 
megelőzően lefolytatott legutolsó 
minőségellenőrzéssel, kamarai mi-
nőségellenőrzéssel összefüggésben 
nem került sor intézkedések alkal-
mazására;

• a pályázat benyújtását megelőző 6 
év alatt legalább 30, a magyar szám-
viteli törvény vagy a nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardok 
(IFRS) szerint készített beszámoló 
könyvvizsgálatát végezte könyv-
vizsgálóként;

• rendelkezik mobil internet kapcso-
lattal és olyan hordozható számító-

géppel melyen a minőségellenőrzést 
támogató szoftver futtatható;

• rendelkezik alapvető informatikai 
(felhasználói számítógépes) isme-
retekkel;

A pályázatnak tartalmaznia kell a 
pályázó szakmai önéletrajzát.

Kizáró körülmények:
Nem vehető fel a minőségellenőrök 

nyilvántartásába:
• a Kkt. 160. § (4) bekezdése értelmé-

ben a bizottság tagjának közeli hoz-
zátartozója.

• a Kkt. 160. § (5) bekezdése alapján 
a Kamara tisztségviselője, továbbá 
az, aki a Kamara bármely bizottsá-
gának tagja (ide nem értve a minő-
ségellenőrzési bizottság elnökét és 
tagjait). 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot – zárt borítékban, egy 

eredeti példányban – a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara Minőségellenőrzé-
si Bizottságának címezve a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hiva-
talához (1063 Budapest, Szinyei Merse 
u. 8.) kell benyújtani személyesen, vagy 
postai úton. 

A borítékon kérjük feltüntetni:  
minőségellenőri pályázat

A pályázat beérkezésének határideje: 
2019. február 15., péntek

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatokat a bizottság bírálja el, 

és a pályázók esetleges személyes meg-
hallgatását követően határozatot hoz 
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a bírálat eredményéről. A bizottság a 
minőségellenőrök számára a Kkt. 161. 
§ (4) bekezdése alapján 5 évre szóló
igazolást állít ki a nyilvántartásba vé-
telről, vagy határozatban értesíti a pá-
lyázata elutasításáról.

A benyújtott pályázatok csak abban az 
esetben tekinthetők érvényesnek és ke-
rülnek elbírálásra, amennyiben a pályá-
zati felhívásban meghatározott határidő 
lejárta előtt érkeznek be és valamennyi 
– jelen pályázati felhívásban feltüntetett 
– formai és tartalmi feltételnek megfe-
lelnek.

A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni lehet a bizottság munkatársánál a 
473-4520 telefonszámon.

Jelen pályázati felhívás a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara honlapján 
(www.mkvk.hu) és a Könyvvizsgálók 
Lapjában kerül hivatalosan közzétételre. 

Adatvédelmi tájékoztató:
Azon pályázóknak, akik pályázatát a 

bizottság elutasítja, a benyújtott szakmai 
önéletrajzait az elutasításról szóló értesí-
téssel egyidejűleg a bizottság visszakül-
di, és adatbázisaiból egyidejűleg töri.

A felvételt nyert pályázók esetében a 
szakmai önéletrajzokat a bizottság a mi-
nőségellenőrzési nyilvántartásból való 
törlésig zártan kezelve őrzi.

A Kkt. 159. § (3)-(5) bekezdései értel-
mében a minőségellenőrökről a Kamara 
közhiteles nyilvántartást vezet, amely 

a Kkt. 33. § (1) bekezdésében megha-
tározott adataimat tartalmazza. Ezen 
nyilvántartások vezetésének célja annak 
hiteles dokumentálása, hogy a minőség-
ellenőr megfelel a törvényben meghatá-
rozott feltételeknek. A nyilvántartásban 
szereplő adatokat a nyilvántartásból tör-
ténő törlésig a bizottság, illetve a kama-
ra kezeli. A nyilvántartásokban szereplő 
adatok közérdekből nyilvános adatok, 
azokról bárki tájékoztatást kaphat. A 
nyilvántartásban szereplők közérdekből 
nyilvános adatainak, az azokban bekö-
vetkező változásoknak a közzététele az 
ellenőrzés lehetőségének a megterem-
tését, illetve az időszerű tájékoztatást 
szolgálja.

ELSŐ
KÉZBŐL
–60–éve

SZAKmaSZÁMVITEL ● ADÓ ● KÖNYVVIZSGÁLAT

A PÉNZÜGYMINISZ TÉRIUM, A MAGYAR KÖNY V VIZSGÁLÓI K AMAR A ÉS A MAGYAR SZ ÁMVITELI SZ AKEMBEREK EGYESÜLETÉNEK L APJA

A Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara küldöttgyűlése

Saját jogú nyugdíjas 
foglalkoztatása kivás 

vállalkozásnál

2019. 1. SZÁM

HEINCZINGER RÓBERT
„Az elektronikus megoldások 

egyszerűen olcsóbbak, 
gyorsabbak és pontosabbak”

CÉGKAPU
KAPCSOLATTARTÁS A NAV-VAL

Ezúton szeretnénk tájékoztatni arról, hogy 
2019. januárjától a SZAKma kiadvány digitális 
elérhetősége megváltozik. 

A digitális kiadvány a Figyelo.hu oldalon törté-
nő regisztráció után válik elérhetővé a szakma. hu 
honlapon keresztül. 

Az eddig megjelent digitális lapszámok elérhe-
tőségét a korábbi szolgáltató az általános szerző-
dési feltételeinek megfelelően biztosítja a kamara 
tagjai részére.

A kamara honlapján elérhető belépési informá-
ció segítségével egyszerűen és zökkenőmentesen 
tudja megnyitni a SZAKma digitális kiadványát 
az új elérhetőségen is.

Bővebb információ a regisztráció 
menetéről, valamint a belépésről:

https://www.mkvk.hu/letolthetoanyagok/
SZAKma_digitalis_olvaso_belepesi_info.docx

https://www.mkvk.hu/letolthetoanyagok/SZAKma_digitalis_olvaso_belepesi_info.docx
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IDÉN IS ELÉRHETŐ A KAMARA  
TAGJAI SZÁMÁRA AZ ALL YOU CAN MOVE  

SPORTPASS 
 
 

AZ ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS EGY OLYAN MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTBÉRLET, 
MELLYEL ORSZÁGOSAN TÖBB SZÁZ KÜLÖNBÖZŐ SPORTLÉTESÍTMÉNY LÁTOGATHATÓ 

KORLÁTLANUL, AKÁR MINDEN NAP MÁS LÉTESÍTMÉNY. 
 

A SPORTPASS KIZÁRÓLAG AZ ÉV VÉGÉIG TARTÓ (2019. DECEMBER 31.) HŰSÉGIDŐ VÁLLALÁSA 
MELLETT ÉRHETŐ EL. 

HOSSZABBÍTSA MEG TAVALYI TAGSÁGÁT, IGÉNYELJEN MOST AYCM SPORTPASST. 
 

 
 

Bővebb információ a kamara honlapján: 
https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/kedvezmenyek/AllYouCanMove/AYCM 




