
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

1. A MÁV NOSZTALGIA Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Tatai út 95., Cg. 01-09-261742) pályázatot hirdet 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 

2. Ajánlattevők köre: 

A pályázaton azon jogi személyek (könyvvizsgáló cég) vehetnek részt, akik 

·        szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben és 

·        könyvvizsgálati tevékenységéből származó árbevétele az utolsó 3 üzleti évben érje el vagy 

haladja meg az 50 millió Ft/év összeget, mindhárom évben legyen nyereséges, és a társaság saját 
tőkéje mindhárom évben haladja meg a jegyzet tőkét és 

·        legalább 3 fő könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező, munkaviszonyban foglalkoztatott, a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba vett könyvvizsgálóval rendelkezzen. 

A könyvvizsgálói cég ajánlattevő köteles – pályázata részeként – kijelölni azt a tagját, vezető 
tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A 
könyvvizsgáló cég köteles – pályázata részeként – a személyében felelős könyvvizsgáló tartós 
távolléte esetére helyettes könyvvizsgáló személyét megjelölni. 

1. A feladat ellátásának tervezett időtartama: 

  

2013-2015-ig terjedő 3 üzleti évre vonatkozóan. 

  

  

1. A könyvvizsgálói feladat: 

A Társaság gazdálkodásának folyamatos könyvvizsgálata és éves beszámolójának felülvizsgálata, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet minősítése, könyvvizsgálói jelentés elkészítése, 
könyvvizsgálói záradék megadása, valamint a Társaság 

·              befektetett eszközeinek, 

·              készletállományának, 

·              pénzeszközeinek, 

·              követeléseinek és kötelezettségeinek, 

·              eredményének vizsgálata,  

a könyvvizsgálatra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
figyelembevételével. 

1. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

  

·        A pályázó nevét, címét, telefonszámát, email címét, adószámát, pénzforgalmi jelzőszámát, a 
kapcsolattartó nevét, telefonszámát. 

·        A pályázó pénzügyi, számviteli működésének és az ehhez kapcsolódó tételnagyság 
bemutatását. 

·        Szakmai referenciák a 2010 – 12 években végzett hasonló könyvvizsgálatokról a szervezet 
feladat, díjazás, kapcsolattartó személyének és elérhetőségeinek jelölésével. 



·        A pályázati kiírás 2. pontjában meghatározottak bemutatását, bizonyítását. 

·        A könyvvizsgálói feladat elvégzésének díját 2013. évre, amely évente a KSH fogyasztói 
árindex szerinti inflációs rátával változtatható. 

·        A pályázati kiírás 6. pontja szerint csatolandó dokumentumokat. 

·        A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, zárt borítékban. A 
borítékra a következőket kell ráírni: „név, cím, székhely, pályázata a MÁV Nosztalgia Kft. által 
könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázati kiírásra”. 

A pályázatot a cégjegyzésre jogosultnak alá kell írnia és annak minden oldalát szignálnia kell. 

1. A pályázathoz csatolni kell: 

  

·        Felelősségbiztosítási kötvény másolata. 

·        30 napnál nem régebbi cégkivonat és a cég képviselőjének aláírási címpéldánya egyszerű 
másolatát. 

·        A könyvvizsgáló cég nyilatkozatát, amely tartalmazza a könyvvizsgálatért felelős kijelölt 
személy nevét, legmagasabb iskolai végzettségét, képesítését igazoló dokumentumokat. 

·        A könyvvizsgálói cégre vonatkozóan a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által kiadott eredeti, 
vagy közjegyző által hitelesített nyilvántartásbavételi igazolást. 

·        A könyvvizsgáló cég nyilatkozatát, amely tartalmazza a személyében felelős könyvvizsgáló 
tartós távolléte esetére a helyettes könyvvizsgáló személyét. 

·        Szakmai referenciajegyzék. 

·        Nyilatkozat a pályázati feltételeknek való megfelelésről és azok elfogadásáról. 

1. A pályázat benyújtásának helye, határideje, az ajánlati kötöttség időtartama: 

A pályázatokat a MÁV Nosztalgia Kft. 1142 Budapest, Tatai út 95. sz. alatti székhelyére kell 
benyújtani, 2013. április hó 08. nap 12 óráig beérkezőleg. 

Az ajánlatokat személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani, a benyújtási határidő a postai úton 
feladott pályázatokra is irányadó, a postai kézbesítés késedelmének kockázatát a pályázó viseli. 

Az ajánlati kötöttség időtartama a benyújtási határidőtől számított 60 nap. 

1. Kapcsolattartó: 

A pályázattal kapcsolatosan Lőrik László ad kizárólag írásban tájékoztatást 
alorik@mavnosztalgia.hu email címen. 

1. Az elbírálási szempont: 

A benyújtott pályázatokat pontozásos értékeléssel 1-100 pontban bírálja el az ajánlatkérő. Ebből 
70% részarányt képvisel a 2013 évi könyvvizsgálati díj összege, 30%-ot a pályázó felkészültsége, 
szakmai referenciái és a kockázatvállalási képessége. A legkedvezőbb ajánlatot adó lesz a pályázati 
kiírás nyertese. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást - indoklási 
és kártérítési kötelezettség nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa, illetve, hogy egyik pályázóval 
se kössön szerződést. 

Érvénytelen a pályázat ha: 

·        határidőn túl érkezik; 

·        a könyvvizsgálói díjat (éves díjkövetés mértékét) nem a pályázati kiírásnak megfelelően 
tartalmazza; 
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·        a pályázati kiírásban előírt csatolandó dokumentumokat hiánypótlási határidőre sem nyújtja 

be. 

A csatolandó dokumentumok tekintetében az ajánlatkérő valamennyi pályázó részére  egy ízben 8 
napos határidővel a hiánypótlás lehetőségét biztosít. 

1. A pályázatok elbírálása és eredményhirdetés: 

Az ajánlatkérő a pályázatokat a kiírásban megadott elbírálási szempont alapján értékeli, és az 
eredmény kihirdetés időpontjáról a pályázókat közvetlenül írásban (email-en, faxon) értesíti. 

Budapest, 2013. március 25 

A pályázat kiírója, a MÁV Nosztalgia Kft. képviseletében 

  

Szendrey András ügyvezető igazgató 

 


