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Határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága (a továbbiakban: bizottság) - figyelemmel
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 5. § k) pontjában és 170. § (5)
bekezdésben és a 172. §-ban foglaltakra Ruszin Zsolt
(kamarai nyilvántartási szám: 004958, lakik: 8900 Zalaegerszeg Kossuth L u. utca 63. - a továbbiakban:
kamarai tag, könyvvizsgáló, ellenőrzött)
egyedi megbízás ellenőrzésére kiterjedő kamarai minőségellenőrzését

„megfelelt”
minősítéssel zárta.
A bizottság a Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzat (53) pontja értelmében intézkedést nem alkalmaz.
A bizottság jelen döntésével szemben a kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pénzügyminisztérium
Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztályánál, mint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó
szervezetnél (a továbbiakban: közfelügyeleti hatóság) fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a közfelügyeleti hatóságnak címezve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatalánál
kell benyújtani. A fellebbezés kizárólag elektronikus úton a megfelelő elektronikus űrlap kiválasztásával, a
személyre szabott ügyintézési felületen (https://szuf.magyarorszag.hu/) keresztül terjeszthető elő.
Az elektronikus ügyintézés kapcsán részletes tájékoztató
(https://www.mkvk.hu/kapcsolat/E_ugyintezes/eugyintezes)
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A fellebbezés díja 12.500,- Ft, melyet a Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett
számlaszámára (10032000-01460658-00000000) történő átutalással kell teljesíteni, a befizetést hitelt
érdemlően kell igazolni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmában azzal
közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva lehet.
A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt
tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést indokolni kell.
A közfelügyeleti hatóság visszautasítja a nem a jogosulttól származó, elkésett vagy hiányos fellebbezést.
Az eljárás hivatalból indult ezért a bizottságnak igazgatási szolgáltatási díjról döntenie nem kellett, egyéb
eljárási költség nem merült fel.

Indokolás
A bizottság a 2018. évi minőségellenőrzési tervében kijelölt kamarai tag könyvvizsgálónál egyedi megbízás
ellenőrzésére kiterjedő kamarai minőségellenőrzési eljárást (a továbbiakban: minőségellenőrzési eljárás,
minőségellenőrzés) folytatott le.
A helyszíni vizsgálatot a bizottság nevében Nagy András minőségellenőr (kamarai nyilvántartási szám:
005718, továbbiakban minőségellenőr) végezte el 2018. 12. 04. napján.
A minőségellenőrzés alá vont megbízás a Pollux Hotel Zrt (2017), EZ Parkolók Kft (2016) (továbbiakban:
megbízó, könyvvizsgált társaság) beszámolójának könyvvizsgálata volt. Az ellenőrzés a minőségellenőrzési
módszertani kézikönyv mellékletét képező Általános kérdőív kérdőív(ek) alapján történt.
A helyszíni ellenőrzés számszerű eredményét, valamint hiányosság feltárása esetén a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardok (a továbbiakban: standardok) előírásainak megsértését eredményező hiányosságo
(ka)t a zárójelentés tartalmazza, amelyben a minőségellenőr ajánlásokat, javaslatokat is megfogalmazott a
könyvvizsgáló jövőbeni munkáját segítendő.
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A(z) Pollux Hotel Zrt (2017) megbízás ellenőrzésénél alkalmazott kérdőív kérdéseire adott igen válaszok
súlyozott aránya 100.00%, az igen és nem válaszok összes száma 50 válaszból 50 igen, ekként az adott
megbízás ellenőrzésének minősítése "Megfelelt", a(z) EZ Parkolók Kft (2016) megbízás ellenőrzésénél
alkalmazott kérdőív kérdéseire adott igen válaszok súlyozott aránya 90.74%, az igen és nem válaszok összes
száma 54 válaszból 49 igen, ekként az adott megbízás ellenőrzésének minősítése "Megfelelt".
Ennek megfelelően a minőségellenőr zárójelentésében az egyedi megbízás minőségellenőrzése
vonatkozásában “megfelelt” minősítést rögzített, amivel a bizottság egyetértett.
A zárójelentéssel kapcsolatban a könyvvizsgáló észrevételt nem tett.
A minőségellenőrzési eljárási szabályzat (51) pontja értelmében a bizottság a záró jelentés és az ellenőrzött
észrevételeinek figyelembevételével határozatot hoz a minőségellenőrzés eredményéről, az ellenőrzött részére
a minősítés alapján előírt kötelezettségekről és az indokolt intézkedés alkalmazásáról. A bizottság a
bizonyítékokat és körülményeket mérlegelve a záró jelentésben foglaltaktól eltérően is értékelhet.
A bizottság a minőségellenőr zárójelentésében és a minőségellenőrzési dokumentációban foglaltak
figyelembe vételével, a Kkt. 170. § (5) bekezdése szerint hozta meg döntését. A bizottság előzőekre és az
alkalmazott kérdőív kérdéseire adott igen válaszok arányára figyelemmel a rendelkező részben rögzítettek
szerint határozott.
A bizottság a jogorvoslatról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.). 116. §-tól 119. §-ig tartó szakasza; továbbá a Kkt. 7. §-tól 9. §-ig tartó szakasza és a
172/A. § alapján adott tájékoztatást.
A bizottság az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.
Az eljáró hatóság hatásköre és illetékessége a Kkt. 165. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2019. 01. 15.
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