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n A modern számviteli rendszerek a pi-
aci szereplôk információs igényéhez iga-
zodva egyre inkább a vagyon piaci érté-
kének kimutatását helyezik elôtérbe.
Ennek a szemléletnek erôsödése a ma-
gyar számvitelben is nyomon követ-
hetô. A könyvvizsgálóknak az egyes va-
gyonelemek értékeléséért való nevesített
felelôssége a hazai jogszabályokban is
fellelhetô. Hiányzik azonban ehhez a
megfelelô mérce, a standardizált mód-
szertan. A kockázat nem elhanyagolha-
tó, ha figyelembe vesszük, hogy megfe-
lelô piaci mérce hiányában az értékeket
gyakran becsléssel állapítják meg a vál-
lalkozások. 

Az 1981 óta létezô IVSC (Interna-
tional Valuation Standars Committe –
Nemzetközi Értékelési Standard Bizott-
ság) feladata az értékelések módszerta-
nának (standardjainak) kidolgozása.  A
bizottság 39 tagja (10 megfigyelô és 2
levelezô) között – a „nagy országok”
mellett megtalálható a cseh, a lett, a lit-
ván, a román, az orosz értékelôk kama-
rája, illetve szövetsége, de tagja a bizott-
ságnak a szlovén könyvvizsgálók szerve-
zete is. A megfigyelôk között szerepel

például az észt, a szlovák és az ukrán
értékelôk szervezete. 

Magyarországon a tevékenység gaz-
dátlan és szabályozatlan. Az ingatlanér-
tékelôket (becsüsöket) tömörítô szerve-
zetet (Ingatlanszövetség) leszámítva,
ma Magyarországon képesítés nélkül,
egységes módszertan (standardok) nél-
kül bárki végezheti ezt a tevékenységet,
aki a piacon erre megbízást tud szerezni.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgá-
lók tevékenysége több ponton kapcsoló-
dik az értékelés eredményéhez, a könyv-
vizsgálói munka kockázatának csökken-
tése, a tisztánlátás és a további tenniva-
lók meghatározása érdekében célszerû,
ha a kamara felvállalja a téma gondozá-
sát.

A kamara elnöksége a február 19-i ülé-
sén megbízta a témában már elôtanul-
mányokat folytató dr. Matukovics Gá-
bor és dr. Ormos Mihály adjunktus ura-
kat, hogy a további tennivalók meghatá-
rozása érdekében helyzetfelmérést és in-
tézkedési tervet készítsenek.

FEKETE IMRÉNÉ,

az MKVK szakmai alelnöke

Tisztelt könyvvizsgálók,
számviteli szakemberek, kollégák!

n Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítô Bizottság (OKKB) – külsô szakértôk bevoná-
sával – elkészítette javaslatát a könyvvizsgálói képzés megújítására.

Annak érdekében, hogy végleges változat a lehetô legszélesebb szakmai közvélemény
észrevételeit is tartalmazza, közrebocsátjuk az elkészült tervezetet a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara honlapján (www.mkvk.hu) az „Aktuális” menüpont alatt.

Arra kérjük a szakma képviselôit, hogy javaslataikkal segítsék az okleveles könyvvizsgá-
lói képzést, valamint vizsgaszabályzatának megújítását, jobbítását.

DR. RÓTH JÓZSEF,  

az OKKB elnöke  
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A XIII. Országos
Könyvvizsgálói Konferencia
n A XIII. Országos Könyvvizsgálói Konfe-
rencia

– címe: Az Európai Unió és a könyv-
vizsgálat változásai

– helyszíne: Eger, Hotel Eger
– idôpontja: 2005. szeptember 8–9.

A konferencián a korábbi gyakorlat-
hoz hasonlóan plenáris és szekció-
ülések lesznek, a következôk szerint:

• I. szekció: Számvitel – könyvvizsgálói
szemmel. (dr. Ujvári Géza)

• II. szekció: A könyvvizsgálat mód-
szertani és gyakorlati kérdései.

(dr. Tremmel Zoltán)
• III. szekció: Az államháztartás és az

önkormányzatok könyvvizsgálatának idô-
szerû kérdései. (Beszeda István)

LEBONYOLÍTÁS
Szeptember 8.
– délelôtt: plenáris ülés – Gazdaság-

politikai tájékoztató (kormányzati
szintû elôadó)

– Az uniós szabályozás változásai (ka-
marai elôadó)

– délután: szekcióülések
kulturális program

– este: fogadás

Szeptember 9.
– délelôtt: szekcióülések, pódium-

viták szekciónként
– délután: plenáris ülés – A szekció-

vezetôk beszámolói
– Fórum a kamara aktuális kérdéseirôl

Térítési díj: 48 000 Ft + áfa (az ár
tartalmazza a konferencián való részvételt,
a szállást és a teljes ellátást).

A konferencia programjáról konfe-
renciakötetet jelentetünk meg. 

DR. PÁL TIBOR

oktatási és továbbképzési alelnök

Vagyonértékelés és a könyvvizsgálók
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12. számú (2005. 02. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge, a felvételi bizottság 2988/2004. számú ha-
tározata ellen benyújtott fellebbezést elbírál-
ta, és az I. fokon eljáró bizottság határozatát
egyhangúlag megváltoztatta. 

13. számú (2005. 02. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge az újraválasztott Okleveles Könyvvizsgá-
lókat Képesítô Bizottság célkitûzéseirôl, prog-
ramjáról szóló elôterjesztést egy nem szava-
zattal elfogadta.

14. számú (2005. 02. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a nemzetközi vagyonértékelési standardok
magyarországi meghonosítását egyhangúlag
támogatta.

15. számú (2005. 02. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-

ge a kamara nemzetközi kapcsolatairól és idô-

szerû feladatairól szóló elôterjesztést egyhan-

gúlag elfogadta. 

16. számú (2005. 02. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-

ge megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a

2005. január 1-jétôl hatályos IFAC oktatási

standardok követelményrendszerének gya-

korlati érvényesítésérôl a magyar könyvvizs-

gálói képesítés rendszerében címû elôter-

jesztést. 

17. számú (2005. 02. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-

ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a

XIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
elôkészítésérôl adott elôterjesztést.

18. számú (2005. 02. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a
kamarai honlap továbbfejlesztésérôl tartott
tájékoztatót.

19. számú (2005. 02. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta,
hogy a Magyar Számvitel Fejlesztésért Ala-
pítvány által kezdeményezett, a nemzetközi
számviteli standardok elsajátítását segítô
módszertani útmutatókat (feladatokat) a
2005. évet követôen szervezett szakmai to-
vábbképzésben hasznosítja.

DR. SUGÁR DEZSÔ,

az MKVK elnöke

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2005. FEBRUÁR 19.)

IFAC oktatási standardok a magyar rendszerben
A 2005. január 1-jétôl hatályos IFAC oktatási standardok követelményrendszerének gyakorlati

érvényesítése a magyar könyvvizsgálói képesítés rendszerében

A kamara elnöksége 2004. decemberi ülésén megtár-
gyalta és elfogadta a nemzetközi oktatási standardok-
hoz kapcsolódó kamarai feladatokról összeállított
elôterjesztést. Ezúttal a törvény-elôkészítési munká-
hoz kapcsolódó, illetve a standardokból következô
egyéb feladatok gyakorlati megvalósításának idôbeli
ütemezését foglaljuk össze.

Az eddigi lépések
(az elfogadott elôterjesztésnek megfelelôen):

• a standardok hivatalos fordítása – megtörtént
2004. decemberben,

• egyeztetés az OKKB-val a szükséges lépésekrôl –
megtörtént 2005. januárban, illetve folyamatos,

• a kamarával együttmûködési megállapodást kötött
intézmények tájékoztatása, felkérése véleménye-
zésre, majd szakmai anyagok kidolgozásában törté-
nô részvételre – megtörtént 2005. februárban,

• szakmai találkozó megszervezése a témában, szak-
mai javaslatok elôkészítése – a törvény-elôkészítés
2005. januárban elfogadott rendszerébôl követke-
zôen külön szakmai találkozó megszervezése nem
indokolt, az oktatási standardokhoz kötôdô felada-
tokra a törvény-elôkészítésben dolgozó 4. számú
munkabizottság keretében a törvény-elôkészítési
munka minden egyes területén figyelemmel kell
lenni, 

• jogszabály-módosításokkal kapcsolatos kamarai ál-
láspont kidolgozása, egyeztetése az OKKB-val,
majd az elnökség elé terjesztése – a törvény-elôké-
szítési munka keretében folyamatos.

További lépések
• A törvénnyel történô összehangolást igénylô ese-

tekben a törvény-elôkészítô bizottság munkájának
ütemezését kell betartani. 

– Az együttmûködô felsôoktatási intézmények tá-
jékoztatása a kodifikációs munkák megkezdésérôl
(az elfogadott javaslatokról) – 2005. május. 

– A tervezet véglegesítésének és jóváhagyásának
határideje 2005. augusztus vége, ekkortól van le-
hetôség a törvényi szabályozásra nem javasolt,
tehát önkormányzati hatáskörben szabályozható
területek meghatározására – 2005. október.

• A törvényjavaslat támogatása esetén meg kell kez-
deni az önkormányzati szabályzatok átalakításáról
az egyeztetéseket – 2005 vége.

• A törvényjavaslat elfogadása esetén az elnökség elé
kell terjeszteni a szabályzatok módosítását – 2006.
I. félév.

DR. PÁL TIBOR 

oktatási és továbbképzési alelnök
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara nemzetközi szervezetekben részt vevô
képviselôinek beszámolói a 2004. évi tevékenységrôl

FEE Audit Bizottsága belsô kontroll albizottsága
Barsi Éva

Képviselet 2004. február
kezdete

Ülések, mun-- A FEE egy 2003 júliusában közzétett vitairatában vállalta, hogy külön projekt keretében kialakítja a saját álláspontját arról,
kaanyagok hogy miként tudna a vezetôség, a társaságok irányítását végzô testületek, valamint a külsô könyvvizsgáló jelentést tenni a
gyakorisága társaságok belsô kontrollrendszerérôl oly módon, hogy az a közérdeket szolgálja.

Ennek a projektnek a lebonyolítására alakult meg a FEE Audit Bizottságának belsô kontroll albizottsága 2003 ôszén azzal a céllal,
hogy európai szintû párbeszédet indítson el a következô két témában.

• Az Európai Bizottság által kiadott, a könyvvizsgálatról és a vállalatirányításról szóló kommüniké alapján és a könyvvizsgálók
által jelenleg végzett munka tükrében milyen európai szintû követelményeket lehet bevezetni a belsô kontrollok és az azokról
szóló könyvvizsgálói jelentés terén?

• Ki lehet-e dolgozni egy olyan európai keretrendszert, amelyre támaszkodva a New York-i tôzsdén jegyzett európai cégek a belsô
kontrollokról és azok hatékonyságáról szóló Sarbanes-Oxley törvény elôírásainak meg tudnak felelni?

Az albizottság ülései során kidolgozta és folyamatosan aktualizálja a „Kockázatkezelés és belsô kontrollok az Európai Unióban”
címû vitairatát. A vitairat – véglegesítését követôen – a FEE hivatalos álláspontjaként fog megjelenni. 
Az albizottság 2004. február 5-én, március 9-én, április 28-án, június 2-án, július 16-án, szeptember 8-án és november 3-án és
december 2-án tartott ülést. 
Az albizottság a vitairat összeállítása során folyamatosan figyelemmel kísérte az Egyesült Államokban és Európában a belsô
kontrollokkal, a kockázatkezeléssel, illetve ezek külsô könyvvizsgáló által történô ellenôrzésével kapcsolatos szabályozási
változásokat, különös tekintettel a következôkre: 

– a PCAOB által kiadott 2. könyvvizsgálati standardra,
– az Európa Tanács 4. és 7. számú direktíváinak módosítására tett javaslatokra, 
– az Európai Bizottság 8. direktívájára, és a PCAOB által 2004 novemberében kiadott, a folyamatok és tranzakciók szintjén észlelt

kivételek és hiányosságok értékelésérôl szóló keretelvekre.

A munka- Az albizottság által elkészített vitairat két pilléren nyugszik. Az elsô a kockázatkezelés és belsô kontrollok terén jelenleg zajló
anyagok üzleti és szabályozási fejlemények általános áttekintése, a másik pedig az Európai Unió tagállamaiban – a pénzügyi szektoron
fôbb témái kívül – érvényes szabályozásról szóló országonkénti összefoglaló. Mivel a pénzügyi szektorra eleve részletes, a rendszerekkel
2004-ben és a belsô kontrollokkal összefüggô belsô jelentési kötelezettségek vonatkoznak az uniós országokban, a vitairat nem foglalkozik

ilyen iparágspecifikus elôírásokkal.

Az Amerikai Egyesült Államokban és Európában az utóbbi években bekövetkezett pénzügyi botrányok miatt szükségessé vált,
hogy a tôzsdei társaságok vezetésével megbízott testületek hatékonyan tudják kezelni a kockázatokat, és ezt a nagy nyilvánosság
elôtt is látható módon tegyék, annak érdekében, hogy visszanyerjék a pénzügyi piacokba vetett – és a botrányok következtében
megingott – bizalmat. 

A vitairat arra tesz javaslatokat, hogy a jövôbeni európai szabályozás hogyan építhet a legjobb társaságok által már alkalmazott
gyakorlatra. Több fázisra bontva javasolja bevezetni az új szabályozást, és a külsô könyvvizsgáló bevonását is javasolja bizonyos
esetekben. Az új szabályozás célja az, hogy Európában olyan értékpapírpiac alakuljon ki, amelynek az összes résztvevôjétôl elvárt,
hogy kezelje a kockázatait, hogy hozza nyilvánosságra a kockázatkezelési elveit, és hogy vonjon le következtetést a
kockázatkezelés hatékonyságáról.

A vitairat az alábbiakra tesz javaslatot:

• • a tôzsdei társaságok megfelelô információs rendszerrel rendelkezzenek a nyilvános pénzügyi beszámolóik és a vezetôi
információk elôállítására;

• • a tôzsdei társaságoknak fokozatosan tegyék kötelezôvé a pénzügyi beszámolási, a szabályozási és az egyéb üzleti jellegû
kockázatok kezelését, és ezek nyilvánosságra hozását a kapcsolódó belsô kontrollrendszerekkel együtt;
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• • az egyedi kockázatok kezelésének nyilvánosságra hozása további megfontolást igényel;
késôbbi idôpontban tekintsék át, hogy költség/haszon szempontjából elônyös-e a pénzügyi beszámolás területén mûködô belsô
kontrollok hatékonyságáról szóló nyilvános könyvvizsgálói vélemény kiadása, illetve ennek a hatékonyságról szóló véleménynek
további területekre való kiterjesztése; és
• a könyvvizsgálói szakma vizsgálja meg, hogy a jelenlegi nemzetközi könyvvizsgálati standardok hogyan alkalmazhatóak a

kockázatokkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozott információk hitelesítése során

A magyar Az albizottság által elkészített vitairat egyedülálló abban a tekintetben, hogy az amerikai Sarbanes-Oxley törvény elôírásaival 
részvétel szemben fel kíván mutatni egy európai alternatívát. Az elméleti keretek kidolgozása mellett a vitairat mellékletként bemutatja az
hatékonysága Európai Unió 19 tagországában a társaságoknál mûködô kockázatkezelési rendszerekkel és belsô kontrollokkal kapcsolatos

jelenlegi törvényi szabályozást. Magyarország az újonnan csatlakozott közép-kelet-európai országok közül egyetlenként szerepel
a 19 ország között. A magyar részvétel lehetôvé tette, hogy Magyarország és rajta keresztül a régió szabályozási helyzete
megjelenjen a FEE képviselôi elôtt, illetve az elkészülô vitairat révén nagyon széles körben.

A vitairatot eddig többek között a következô testületek részére juttatta el az albizottság:
Európai Bizottság, EFEEI (European Federation of Financial Executives Institutes), ECIIA (European Confederation of
Institutes of Internal Auditing), IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), IFAC (International
Federation of Accountants) Professional Accountants in Business (PAIB) Committee.

FEE Költségvetési Munkabizottság (Public Sector Committee)

Kassó Zsuzsanna

Képviselet 2004. október
kezdete

Ülések, A rendszeres üléseken kívül az egyes projektekkel összefüggésben konferenciák, amelyek rendszerint közös rendezvények a 
munka- témában érintett más EU-s vagy egyéb nemzetközi szervezetekkel. (Például 2004. szeptember 27-én Joint European
anyagok Commission/FEE konferencia a következô témában: Accruals Accounting in the Public Sector – Progress and Achievements)
gyakorisága A bizottság számos munkaanyagot biztosít, illetve az országok helyzetét kérdôívekkel mérik fel, véleményezésre megküldik a

tervezeteket.

A munka- • A közszférában az eredmény szemléletû számvitelre történô áttérés
anyagok E témában számos tanulmány készült, illetve e témával foglalkozott a fentebb említett közös EC/FEE konferencia is. A bizottság
fôbb témái (a küldöttektôl kapott észrevételek alapján) szorosan együttmûködik az IFAC PSC-vel, véleményezi az IPSAS-ok tervezeteit.
2004-ben

• Új vezetési, irányítási módszerek a közszférában 
A bizottság realizálta, hogy kiemelkedô szerepe van annak, milyen módon osztják meg a feladatokat és a felelôsséget a
döntéshozó politikai szint, illetve a végrehajtó kormányzat különbözô szintjei között. Szintén jelentôséget tulajdonítanak a
direkt pénzügyi-számviteli információk és az egyéb – teljesítményre utaló – információk között.

• A közszférában a fenntartható mûködésrôl szóló jelentési kötelezettség
Elkészült egy tervezet, amely az üzleti szférára ajánlott útmutatóhoz a közszféra sajátosságaira tekintettel a kiegészítéseket
tartalmazza. Az útmutató alkalmazása az országok számára ajánlott, de természetesen az országok döntésén múlik a
bevezetésük.

• A belsô mûködési rend kontrolljai és a kockázatkezelés
A korábbi kérdôíves felmérésrôl a decemberi ülésre készült el az összegzés.

• Várhatóan közösen rendezendô konferencia a FEE PSC és EURO CIGAR projekt részvételével (CIGAR= Comparative International
Governments Accounting Research). 

A konferenciát 2005. májusra tervezik a francia Poitiersben. A rendezvénytôl azt várják, hogy a CIGAR megfelelô input
információkat kap a további kutatásokhoz, amelyek eredményeit a FEE PSC kamatoztatni tudja.

A magyar A kamara elôremutató szerepet játszhat, fôként publikációk megjelentetésével, a világ haladási irányának bemutatásával, illetve
részvétel haté- annak demonstrálásával, hogy a kamarai tagok, a Költségvetési Tagozat rendelkeznek olyan szakmai tudással, amellyel a 
konysága, to- kormányzatnak célszerû számolnia a reform elôkészítésében és végrehajtásában.
vábbi haszno-
sulás és javas-
latok
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FEE Számviteli Munkabizottság (Accounting Working Party)

Dr. Ferenczi András

Képviselet
kezdete 1998.

Ülések,mun- Évi 7–8 ülés, többszöri telefonkonferencia, ebbôl személyesen a képviselô évente 1–2 ülésen vesz részt. 
kaanyagok-
gyakorisága

A munka- CESR-ajánlás: Az IFRS alkalmazásának szabályozása 2005-re.
anyagok Ajánlás: kiegészítô útmutatás az IFRS-re történô áttérésre.
fôbb témái FEE-felmérés – A 2000-es FEE-tanulmány folytatása. Számviteli standardok Európában, ED-6 Ásványkincsek feltárása és
2004-ben értékelése – a kitermelôipar (bányászat) számára biztosít elsôsorban útmutatásokat.

FEE-megjegyzés: a hulladék számviteli  értelmezése elektromos és elektronikai felszerelés esetében.
FEE-tervezet: EFRAG-jóváhagyási javaslat a továbbfejlesztett IAS-re. 
FEE-nézôpont: az IASB prioritása 2005 után.
Megjegyzés a Parmalat-ügy kapcsán a szabályok alkalmazására való tekintettel. 
EFRAG-tervezet kísérôlevél az IFRIC D3-megállapodáshoz, tartalmazza a haszonbérletet. 
• Bizottsági javaslatok: irányelv a csalás és a hûtlen kezelés leküzdésére. 
EC-tanácskozás a bizottsági felelôsségekrôl és a fejlôdô pénzügyi és szervezeti kormányzás információiról.
FEE-értelmezés: az IAS 29 elsô alkalommal történô használata.
• Kiegészítések az IAS 36-hoz és az IAS 38-hoz.
Tanácskozási dokumentum a bizottsági felelôsségekrôl és a fejlôdô pénzügyi és szervezeti kormányzás információiról. 
IASB-expozíció-tervezet: kiegészítés az IAS 39-hez „Méltányos érték opció”.
• Az IAS 32-jóváhagyási javaslata.
IASB tárgyalási jegyzôkönyv az SME (kis és közepes vállalkozások) könyvelésérôl.
Javaslat az Európai Parlament és az Európai Tanács rendeletére, helyesbítve a tanács 78/660/EEC és 83/349/EEC irányelveit,
amelyek bizonyos típusú szervezetek éves beszámolóira és konszolidált mérlegeire vonatkoznak.

A magyar Megfigyelôi státus a standardtervezetek kidolgozásánál, közremûködôi státusz az egész EU-t átfogó tanulmányok 
részvétel kidolgozásánál. Az utóbbi évben az újonnan csatlakozni kívánó országok közül Románia is képviseltette magát a rendszeresen 
hatékonysága részt vevô Lengyelország, Csehország és Magyarország mellett. A legaktívabb tagok: Nagy-Britannia, Németország, Franciaország,

Ausztria, Svédország, Írország.

Az Európai Unió Könyvvizsgálati Munkabizottsága
EU Committee on Auditing

Dr. Galambos Péter

Ülések, Ad hoc, eseti munkabizottság a 8. számú direktíva véleményezésére. A tagországok pénzügyminisztériumai a tagjai a 
munka- bizottságnak, a kamarák csak mint szakértôk, megfigyelôk vesznek részt. Én két alkalommal voltam jelen, a többi üléseken más 
anyagok képviselte a kamarát.
gyakorisága:

2004. évi
fôbb témák A 8. sz. direktíva tervezete.

A magyar A magyar álláspontot a munkabizottságban kifejtettük, amennyiben az eltért a munkaanyagban szereplôtôl. A kamarai részvétel
részvétel hasznos és fontos volt egyrészt abban, hogy szakmailag támogattuk a PM képviselôjét, másrészt abban, hogy ezen az úton is 
hatékonysága közvetlen információt kaptunk az irányelv változásáról, a tervezet alakulásáról.

Bizottsági Úti jelentések, továbbá publikáció a Számadóban a 8. sz. irányelvtervezetrôl és a könyvvizsgálatról szóló törvényrôl.
megbeszélé-
sek további
hasznosulása

A képviseletben történt változások 2005. évtôl: 

A FEE Könyvvizsgálati Munkabizottságában a kamarát dr. Galambos Péter, a FEE Vállalati Jogi és Vállalati Kormányzás Munkabizottságában pedig
dr. Borda Józsefné képviseli.
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Kérdés:
Milyen esetekben fogadhatja el egy
könyvvizsgáló a könyvvizsgálóvá va-
ló megválasztását olyan társaságnál,
amelyet 3 éven belül volt munkálta-
tója könyvvizsgált?

Állásfoglalás (az állásfoglalás száma:

1/2005. 02. 01.)

z Mindenekelôtt – itt most külön
nem részletezve – felhívjuk figyel-
mét a 2004. novemberi hírlevélben
megjelent 6/2004. 10. 04. számú ál-
lásfoglalásunkra.

Eszerint az ilyen jellegû megbízá-
sok elfogadásánál az ESZ C7.2. és
C.7.4. pont elôírásait kell figyelem-
be venni.

A C.7.2. pont – generális szabály-
ként – tiltja meg nem engedhetô
módszer alkalmazását a megbízások
megszerzése érdekében.

Ennek megfelelôen, ha bármely
forrásból megtudta a könyvvizsgá-
lói díjat (ez Önnél feltételezhetô),
nem adhat alacsonyabb díjról ár-
ajánlatot. Ennek fényében kell értel-
mezni a C.7.4. pont elôírását is.

Ezért csak akkor tekinthetô kifo-
gásolhatónak az olyan ügyfél meg-
bízásának megszerzésére irányuló
ajánlkozás, amelyet már egy éve
nem köt hatályos szerzôdés a koráb-
bi munkáltatóhoz, ha az a korábbi
munkáltatónál alkalmazott díjtétel-
hez képest (illetve, ha megtudta a
köztes könyvvizsgáló díját, akkor
ehhez képest is) alacsonyabb díjté-
telt tartalmaz.

Álláspontunk szerint azonban
nem tekinthetô meg nem enged-
hetô, alacsonyabb díjtételre vonat-
kozó árajánlatnak az, ha az a társa-
ság, vagy társaságok, amelyek díját
megtudta, az alacsonyabb díjtételû
ajánlat kiadásához kifejezetten hoz-
zájárultak.

Kérdés:
Fôállású kamarai tag könyvvizsgáló
lehet-e olyan (tanácsadó) társaság-
ban díjazott tag, amelyik adó-
elkerülési megoldásokhoz nyújt
elméleti és gyakorlati tanácsa-
dást, olyan társaságok részére,
amelyeket az illetô tanácsadó társa-
ságban tagsági viszonnyal ren-
delkezô könyvvizsgálók egyike sem
könyvvizsgál?

Állásfoglalás (az állásfoglalás száma:

3/2005. 02. 01.)

z Kérdése két oldalról vizsgálható.
Egyrészt a valamely gazdasági társa-
ságban végzett személyes közremû-
ködés minôsítése, másrészt a díjazás-
sal esetleg megvalósuló (akár közve-
tett) függôség kérdése.
a) Nem zárja ki semmilyen szabály,
hogy könyvvizsgáló tag (részvényes)
legyen valamely nem könyvvizsgáló
társaságban. A kktv. 5. §-ának d)
pontja azonban kizárja, hogy a
könyvvizsgáló – néhány kivételtôl el-
tekintve – munkaviszony jellegû jog-
viszonyban álljon, illetve személyes
közremûködésre (tagként, vagy
vezetô tisztségviselôként) kötelezett
legyen. A könyvvizsgáló tehát más
társaságban tagként személyesen
csak akkor mûködhet közre, ha ez
nem kötelezettség, hanem például
társasági szerzôdési felhatalmazás,
vagy eseti szerzôdés alapján, önként
valósul meg. A személyes közremû-
ködés, tevékenység ez esetben sem le-
het olyan jellegû vagy terjedelmû,
amely sérti az etikai szabályzat vala-
mely elôírását, vagy amely nem
egyeztethetô össze a könyvvizsgáló
szakmai függetlenségével (kktv. 28.
§). Különösen elfogadott az oktatói,
vagy a szerzôi tevékenység, de ilyen a
könyvvizsgálattól független tevé-
kenységek köre is (pl. kertészkedés).
A nem könyvvizsgálói társaságtól

származó, tagi jogviszonyra tekin-
tettel kapott díjazás körében a
könyvvizsgáló jellemzôen osztalék-
ban részesülhet, amely esetben általá-
ban nem merül fel a személyes
közremûködés mibenlétének vizsgá-
lata.
b) A kérdésben is utalt „díjazott tag”
vonatkozásában azonban ki kell
emelnünk, hogy a fentiekben emlí-
tett, „könyvvizsgáló szakmai függet-
lenségét sértô” tevékenységnek tekin-
ti az etikai bizottság különösen a
következô eseteket:

•ha a könyvvizsgáló – vagy rá tekin-
tettel más – olyan tevékenységért kap
díjazást (vagy másfajta elônyt),
amely közvetlenül, vagy közvetve
azért illeti meg, mert ügyfelei köré-
ben üzletszerzési jellegû tevékenysé-
get végzett (neveztessék ez akár ta-
nácsadásnak vagy másként),

•ha a könyvvizsgáló vagy rá tekintet-
tel más személy azért részesül díjban,
vagy másfajta elônyben, mert a
könyvvizsgáló közvetlenül, vagy köz-
vetve ügyfele részére végez a kktv. 26.
és 27. §-ában megjelölt körön kívül
esô tevékenységet,

•ha a könyvvizsgáló vagy rá tekintet-
tel más személy az ügyféltôl vagy az
azzal érdekeltségi viszonyban álló
személytôl részesül díjban vagy más-
fajta elônyben, bármilyen tevékeny-
ségre tekintettel is történik ez, kivé-
ve, ha a díj a – a Gt. 43. §-ára is tekin-
tettel – a kktv. 26. és 27. §-ában meg-
jelölt körbe tartozó tevékenységet já-
ró, etikai szabályoknak is megfelelô
szerzôdéseken alapul.

A fenti eseteket az etikai bizottság úgy
tekinti, hogy azok a könyvvizsgáló és
ügyfele között létrejött egyéb üzle-
ti kapcsolatok körébe tartoznak, akkor
is, ha azok léte közvetett, és ezért azok
sértik a könyvvizsgáló szakmai füg-get-
lenségét, mert alkalmasak lehetnek a
könyvvizsgáló függô helyzetbe hozására.

BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai Bizottsága 2004. október 4-ei ülésén úgy döntött, hogy a jövôben a könyvvizsgálók
munkáját segítendô, a személyes kérdéseikre adott – személyes adataikat nem tartalmazó – bizottsági állásfoglalásokat

nyilvánosságra hozza, amennyiben a bizottság tagjai úgy ítélik meg, azok közérdeklôdésre is számot tartanak. 
Hubényi Ernôné, az etikai bizottság elnöke 

Etikai kérdések és válaszok
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Beszámoló az OKKB 
2004. évi tevékenységérôl

Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítô Bizottság (OKKB) tagjait a Pénzügyminiszter
2004. március 31-én nevezte ki az alábbi tagokkal.

2004 áprilisától kezdôdôen az OKKB – az igényeknek megfelelôen 2-4 hetente tartotta
üléseit. A 2004 áprilisában megtartott elsô ülésén a bizottság elfogadta a rövid távú (1
éves) és a távlati (2–5 éves) programját.

Rövid távú célkitûzésként megfogalmazott feladatok:
a) az OKKB mûködési szabályzatának elfogadása (teljesítve),
b) a könyvvizsgálói képzés egyes tantárgyaihoz tárgyfelelôsök kijelölése (teljesítve), 
c) az okleveles könyvvizsgálói képzés (képesítés) vizsgaszabályzatának és követel-

ményrendszerének megújítása (folyamatban),
d) az okleveles képzés ellenôrzése (folyamatos),
e) az okleveles képzés során felmerülô felügyeleti feladatok – problémák megoldása,

kérvények és fellebbezések elbírálása – ellátása (folyamatos).

A b) pont szerinti tantárgyfelelôsök 

Tantárgy Tantárgyfelelôsök
OKKB tagok Külsô szakértôk

Jog Nagy Lajos Németh István, Tétényi Zoltán
Szervezet és vezetés Fehér Mihály Veresné Somosi Mariann
Pénzügy Printz János Fazakas Gergely
Számvitel és elemzés Adorján Csaba

Dudás Jánosné –
Számvitelszervezés Ujvári Géza Gyurkó György
Könyvvizsgálat és ellenôrzés Bíró Tibor

Tremmel Zoltán –

A rövid távú célkitûzések közül a legjelentôsebb munka a c) pontban említett vizsgasza-
bályzat és követelményrendszer megújítása (volt). Ennek tervezett változata 2005. feb-
ruár elejére elkészült. A számviteli-könyvvizsgálói szakma véleményének figyelembevé-
tele érdekében a tervezetet az MKVK honlapján elérhetôvé tesszük. A vélemények beér-
kezése után, 2005. április végén kívánjuk a végleges változatot – a közzétételhez való
hozzájárulás céljából – a pénzügyminiszter elé terjeszteni. Az ügymenetet figyelembe
véve a megújított vizsgaszabályzat 2005. június 1-jén (legkésôbb szeptember 1-jén) ha-
tályba léphet.
A d) pont szerinti ellenôrzés és az e) pont szerinti felügyeleti feladatok ellátása folyama-
tosan történt. 

A távlati célkitûzések
Hosszú távú célként fogalmazta meg az OKKB – a kamarai törvény megújításához kap-
csolódóan, valamint az uniós jogharmonizációs követelményeket is figyelembe véve –
az okleveles könyvvizsgálói képzés színvonalának fenntartását, a külsô feltételek válto-
zásához igazodó szükséges módosítások elvégzését.

Tájékoztató a képzésrôl
Az utóbbi években kialakult gyakorlat szerint évente általában 150–200 fôvel indul a
képzés, a hallgatók jelentôs részét az MKVK Oktatási Központ iskolázza be.

DR. RÓTH JÓZSEF,

az OKKB elnöke

1. dr. Róth József elnök
2. dr. Bíró Tibor elnökhelyettes
3. dr. Ujvári Géza elnökhelyettes
4. dr. Adorján Csaba tag
5. Dudás Jánosné tag

6. dr. Fehér Mihály tag
7. dr. Nagy Lajos tag
8. dr. Printz János tag
9. dr. Tremmel Zoltán tag

Az igazságügyi
könyvszakértôi tagozat
életébôl
n Tagozatunk az év elején nagyon
sûrû programot bonyolított le. Ja-
nuárban ülést tartott a tagozat ve-
zetôsége.

Elfogadtuk a tagozat ügyrendjét,
amelyet a kamara honlapjának tago-
zatunk számára rendelkezésre álló
részén mindenki megtekinthet.
Ugyancsak elfogadtunk egy állás-
foglalást a szakértôi díjak csökken-
tésével kapcsolatosan. Ennek lénye-
ge, hogy egyre több esetben „húzzák
le” a szakértôi díjakat a bíróságok,
mert az egyik vagy másik peres fél
sokallja azt.

Megállapítottuk a 2005. I. féléves
munkaprogramunkat. Ebben szere-
pel egy kérdôív kibocsátása a tagok-
nak. Erre a közös gondok, valamint
a piac nagyságának felmérése miatt
van szükségünk.

A kamara szakértôi bizottsága
megkereste tagozatunkat, hogy sze-
retne az igazságügyi könyvszakér-
téshez egy módszertani útmutatót
készíteni. Ehhez a tartalomjegyzé-
ket elkészítettük és átadtuk a sza-
kértôi bizottság tagjának. 

Az igazságügyi szakértésben je-
lenleg használt tevékenységi kód-
rendszer eléggé elavult, hiszen – tu-
domásom szerint – a rendszerváltás
óta nem volt érdemi változtatás.
Ennek következményeként például
nem lehet senki közbeszerzési szak-
értô, mert nincs ilyen kód. Ezért
kezdeményeztük a közgazdasági kó-
dok felülvizsgálatát, és a mai kornak
megfelelô módosítását. Ehhez el is
készült egy kódjegyzék tervezet. Az
Igazságügyi Minisztérium vezetése
egyelôre nem tervezi a kódok
megváltoztatását. 

Terveink között szerepel  szakértô
elôadók delegálása a szeptemberi
könyvvizsgálói konfrerenciára. Ta-
gozatunk a könyvvizsgálatról szóló
törvény módosításának elôkészítése
során két munkabizottságban is
részt vesz.

BARTHA GYULA ,

a tagozat vezetôje

TAGOZATI MUNKA
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