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n A kis- és közepes vállalkozások (ideértve a
könyvvizsgáló társaságokat is) fogalma
ugyan az egyes földrészeken, országokban
más-más nagyságrendet jelent, de az ebbe a
körbe tartozó vállalkozások részaránya min-
denütt meghatározó. Érthetô, hogy a szak-
mai szervezetek figyelme is egyre inkább a
kis- és közepes vállalkozások sajátos könyv-
vezetési, beszámolási, könyvvizsgálati prob-
lémái felé fordul.

Március közepén a könyvvizsgálók és szám-
viteli szakemberek világszervezete (IFAC) a
cseh fôvárosban rendezett konferenciát a té-
mában, amelyen a világ 49 országa képviseltet-
te magát. A tanácskozás a kis- és közepes vál-
lalkozásokat érintô (mostanában javasolt új el-
nevezéssel: nem közérdeklôdésnek kitett vál-
lalkozások) számviteli és könyvvizsgálati kér-
désekkel foglalkozott. Tekintettel arra, hogy az
e körbe tartozókat jellemzôen az egyéni
könyvvizsgálók vagy kisebb könyvvizsgáló
társaságok (azaz kis- és közepes szolgáltatók)
auditálják, a globális számviteli és könyvvizs-
gálati standardok alkalmazhatósága jelentôs
hangsúlyt kapott a tanácskozásokon. A konfe-
rencián több olyan szervezet, munkacsoport
képviselôje szólalt meg, amelyeket kifejezetten
a kis- és közepes vállalkozások, valamint az
ôket auditáló kis- és közepes szolgáltatók szak-
mai érdekeinek képviseletére hoztak létre a
nemzetközi szervezetek.

A könyvvizsgálat az könyvvizsgálat 

Ami a könyvvizsgálatot illeti, a konferencián
is megerôsödött az a vélemény, hogy a
könyvvizsgálat az könyvvizsgálat, nagyság-
rendtôl függetlenül. Tehát: ha a könyvvizsgá-
ló ugyanazt a bizonyosságot nyújtja kicsinek
vagy nagynak, akkor minden esetben az
IFAC standardalkotó bizottsága (IAASB) ál-
tal kibocsátott nemzetközi könyvvizsgálati
standardokat (ISA-k) kell alkalmaznia. Ter-
mészetesen ez nem jelenti azt, hogy a gya-
korlatban (módszerekben) nem lehetnek egy-
szerûsítések a kisebbek javára. Arra azonban

nem lehet számítani, hogy külön könyvvizs-
gálati standardcsomag szülessen erre a körre.

Más a helyzet a beszámolással, azaz a nem-
zetközi számviteli standardokkal. A számvi-
teli standardalkotó bizottság (IASB) tudomá-
sul vette, hogy a kis- és közepes vállalkozások
specialitásait figyelembe vevô sajátos stan-
dardokra világszerte egyértelmû az igény. A
munka tavaly nyáron a koncepció vitára bo-
csátásával új szakaszába érkezett. Számos vé-
leményt, hozzászólást kaptak a standardal-
kotók, amelyek feldolgozása most zajlik. Fon-
tos kérdések várnak eldöntésre. Min-
denekelôtt az, hogy milyen ismérvek alapján
lehet egy vállalkozást ebbe a körbe sorolni,
mennyiségi, vagy minôségi kritériumok-e a
döntôek. Ez a konferencia is azt erôsítette,
hogy a minôségi követelmények a meghatá-
rozók, és azokban a törvényhozóknak kell
döntést hozniuk. 

IASB-ígéret 

További vitatéma az, hogy lehet-e a számbevé-
tel, a mérés, az értékelés tekintetében különb-
séget tenni a teljes nemzetközi standardcso-
mag (IFRS) és a megszületô – egyszerûség ked-
véért nevezzük így – kisvállalkozási standard-
csomag elvei között. Az IASB elsô megközelí-
tésben úgy gondolta, hogy ebben nincs válasz-
tási lehetôség, de a beérkezett többségi (el-
len)vélemény alapján ígéretet tett arra, hogy
megfontolja a számbavétel és a mérés egysze-
rûsítésének lehetôségét a felhasználók igénye
és a költség/haszon elve alkalmazásának figye-
lembevételével. Ugyancsak el kell dönteni azt,
hogy mikor kell, illetve lehet áttérni vagy visz-
szatérni a teljes IFRS-re, amennyiben az egy-
szerûsítô alkalmazás besorolási feltételei nem
állnak fenn. Jó hír: mindezen és a még felmerü-
lô döntési pontok tekintetében a beszámolóké-
szítôk és a felhasználók véleményét figyelembe
fogják venni. Ennek intézményes kereteit már
most igyekeznek megteremteni.

Érdekes gondolatot vetettek fel az IFAC
vezetôi. Sajnálattal állapították meg: a kis- és

közepes méretû szolgáltatók (könyvvizsgá-
lók) képviselete a nemzetközi szervezetekben
nem elégséges. Az okot abban vélték megtalál-
ni, hogy a kis- és közepes könyvvizsgáló cégek
tagjai „nem engedhetik meg maguknak” azt,
hogy néhány évig szüneteltessék a hivatásu-
kat és idejüket a szakmai szervezetekre áldoz-
zák. Erre csak a nagy cégek képesek. A szak-
mai szervezetekre hárul a feladat: gyakori
konzultációs lehetôséget, párbeszédet bizto-
sítva felvállalják a kicsik érdekeinek képvisele-
tét. Magának az IFAC-nak egyidejûleg kell
kettôs kihívásnak megfelelnie: szabályrend-
szert alkotni és képviselni a nagyokat (vállal-
kozásokat és könyvvizsgálókat), de elfogadha-
tó szabályokat alkotni a kisebbekre is.

Általános egyetértéssel találkozott az a vé-
lemény, miszerint a számviteli standardok-
nak könnyen érthetôknek és olvashatóknak
kell lenniük, továbbá nem elég azokat fordíta-
ni, de a jelentéstartalmat is át kell ültetni egy
másik nyelvi kultúrába.

Felgyorsul a menetrend

Biztató híreket kaptunk a kis- és közepes vál-
lalkozások nemzetközi számviteli standard-
csomagjának kidolgozásáról és annak menet-
rendjérôl. Az év során tisztázódnak a konkrét
javaslatok, lefolytatják a bizottsági vitákat,
és a jövô év tavaszán nyilvánosságra akarják
hozni a tervezetet. A tervek szerint a speciális
kisvállalkozási standardok 2008-tól lépnének
hatályba.

A konferencia résztvevôivel folytatott
megbeszélésen nyilvánvalóvá vált: mind a
környezô uniós és unión kívüli országok,
mind a távolabbi földrészek (például Dél-
Amerika) jelentôs lépéseket tettek az IFRS-ek
elterjesztése, általános bevezetése érdekében.
Ez nem mond ellent annak, hogy jelentôs vá-
rakozás elôzi meg a kis- és közepes vállalko-
zások sajátos nemzetközi számviteli stan-
dardcsomagját. 

FEKETE IMRÉNÉ,

az MKVK szakmai alelnöke 

TUDÓSÍTÁS A PRÁGAI KONFERENCIÁRÓL

Kis- és közepes vállalkozások
a középpontban 

A számviteli standardalkotó bizottság (IASB) tudomásul vette, hogy a kis- és közepes vállalkozások

specialitásait figyelembe vevô sajátos standardokra világszerte egyértelmû az igény. Ígéretet tett rá:

megfontolja a számbavétel és a mérés egyszerûsítésének lehetôségét.
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2005. MÁRCIUS 19.)

A KIBÔVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2005. ÁPRILIS 2.)

29. számú (2005. 04. 02.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egy tartózkodással el-
fogadta a helyi szervezetek jóváhagyott
pénzügyi tervével kiegészített 2005. évi ka-
marai szintû pénzügyi tervet és azt a
küldöttgyûlés elé terjeszti elfogadásra.

30. számú (2005. 04. 02.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a kamara 2004. évi tevékenységérôl szóló
beszámolót és azt a küldöttgyûlés elé ter-
jeszti elfogadásra.

31. számú (2005. 04. 02.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a
kamara 2004. évi pénzügyi tervének végre-
hajtásáról készült beszámolót, valamint a
kamara 2004. évi üzemgazdasági beszámoló-
ját, amelyeket a könyvvizsgáló és az
ellenôrzô bizottság véleményét is figyelembe
véve a küldöttgyûlés elé terjeszti elfogadásra.

32. számú (2005. 04. 02.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a fegyelmi megbízott és a bizottságok elnö-
keinek beszámolóját a 2004. évi tevékenysé-
gükrôl és azt a küldöttgyûlés elé terjeszti el-
fogadásra.

33. számú (2005. 04. 02.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a tag- és hozzájárulási díj kiszámlázásához,
a biztosítás ellenôrzéséhez, valamint a mi-
nôség-ellenôrzéshez szükséges valamennyi
adatlap tartalmát. Az elnökség felhatal-
mazza a központi irodát az adatlapok ki-
küldésére.

34. számú (2005. 04. 02.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a minôség-ellenôrzési szabályzat módosítá-
sát és azt a küldöttgyûlés elé terjeszti elfo-
gadásra.

35. számú (2005. 04. 02.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta

a szakmai továbbképzési szabályzat módo-

sítását és azt a küldöttgyûlés elé terjeszti el-

fogadásra.

36. számú (2005. 04. 02.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-

ge megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a

könyvvizsgálók részére készülô kamarai

kitûzô elkészítésére vonatkozó javaslatokat és

azt jóváhagyásra a küldöttgyûlés elé terjeszti.

37. számú (2005. 04. 02.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta,

hogy 2005. április 23-ára küldöttgyûlést hív-

jon össze. Az elôterjesztésben szereplô napi-

rendi pontokat ki kell egészíteni az MKVK

Hajdú-Bihar megyei szervezet 2005. január

25-én megtartott taggyûlésén hozott hatá-

rozatokra adott tájékoztatóval.

DR. SUGÁR DEZSÔ,

az MKVK elnöke

20. számú (2005. 03. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a küldöttgyûlés napirendi pontjait.

21. számú (2005. 03. 19.) határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a kamara 2004. évi tevékenységérôl készült
beszámolót.

22. számú (2005. 03. 19.) határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta a helyi szervezetek össze-
sített tervével kiegészített 2005. évi pénz-
ügyi tervet és az elhangzott kiegészítésekkel
kéri a megyei elnökökkel kibôvített ülés elé
terjeszteni elfogadásra.

23. számú (2005. 03. 19.) határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta a kamara

2004. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

készült beszámolót, valamint a kamara

2004. évi üzemgazdasági beszámolóját,

amelyeket a könyvvizsgáló és az ellenôrzô

bizottság véleményét is figyelembe véve az

elhangzott kiegészítésekkel módosítva kéri

a helyi szervezetek elnökeivel kibôvített el-

nökségi ülés elé terjeszteni elfogadásra. 

24. számú (2005. 03. 19.) határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta

a fegyelmi megbízott és a bizottságok elnö-

keinek beszámolóját a 2004. évi tevékenysé-

gükrôl.

25. számú (2005. 03. 19.) határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége megtárgyalta és egyhangúlag tudomá-

sul vette a Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Oktatási Központ Kft. 2004. évi mûködésé-

rôl és 2005. évi üzleti tervérôl készült tájé-

koztatót. 

26. számú (2005. 03. 19.) határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége megtárgyalta és egyhangúlag tudomá-

sul vette a Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Alkusz Kft. 2004. évi tevékenységérôl készí-

tett beszámolóját és a 2005. évi célkitû-

zéseket.

27. számú (2005. 03. 19.) határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta

a 2004. évi kötelezô továbbképzések tapasz-

talatairól készült tájékoztatót.

28. számú (2005. 03. 19.) határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta

a kamara szakmai továbbképzési szabályza-

tának módosítását.

DR. SUGÁR DEZSÔ,

az MKVK elnöke



A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

4 HÍRLEVÉL • 2005. április

n Az Oktatási Központ megalakulása
óta magas színvonalú szakemberképzés-
re, kiegyensúlyozott mûködésre, folya-
matos bôvülésre törekszik.

Szervezeti eredmények

� Kiváló elméleti és gyakorlati szak-
mai ismerettel rendelkezô tanári gárda
� Nagy gyakorlattal rendelkezô jól

képzett munkatársak 
� Korszerû informatikai háttér
� Vidéki hálózat öt régióban
� Korszerû technikai felszereltség
� Intézményi akkreditáció, ISO minô-

ségirányítási rendszer, vizsgaszervezési
jogosultság

Szakmai eredmények

Több mint 8000 fô vett részt a szak-
képzésben és 30 ezer feletti volt a szak-
mai rendezvényeken, konferencián részt-
vevôk létszáma országosan.

A szakmai eredmények összegzése:
korszerû képzési programok alapján fo-
lyó képzések, évente megjelenô friss
szakkönyvek, szoftverek és szoftverbe-
mutatók, külön programok szervezése a
könyvvizsgálók számára.

Pénzügyi eredmények 

A társaság vagyoni, pénzügyi és jöve-
delmezôségi helyzete stabil, gazdálkodá-
sa kiegyensúlyozott, folyamatosan fejlô-
dik.

A társaság vagyona az alapítást köve-
tôen jelentôsen, késôbb kisebb mérték-
ben növekedett. 2004-ben a teljes esz-
közértéken belül a befektetett eszközök
értéke 62 059 e Ft, a forgóeszközök érté-

ke 182 160 e Ft, valamint az aktív idôbeli
elhatárolás 8386 e Ft volt. A vagyonele-
mek összetételében a saját forrás 108 327
e Ft, az idegen forrás 60 137 e Ft, a pasz-
szív idôbeli elhatárolás összege a hallga-
tói tandíjak nagymértékû elôrefizetése
miatt 84 141 e Ft. 

A pénzügyi helyzet mutatói a társaság
erôs likviditását, kiegyensúlyozott pénz-
ügyi helyzetét mutatják. A likviditási
mutatók tartósan 200% felett mozognak.

A magas jövedelmezôséget a tôkemeg-
térülési mutató 6 egész körüli értéke, va-
lamint a mûködô tôkével elért vállalko-
zási eredmény 60%-os mértéke jól mu-
tatja.

A saját tôkén belül a törzstôke összege
8 millió forint.

DR. BÖÔR KATALIN,

az Oktatási Központ ügyvezetôje

ÖTÉVES A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA OKTATÁSI KÖZPONT KFT. 

Folyamatos piacbôvülés
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A szakképzésekre beiratkozó
hallgatók száma

Szakmai rendezvények
résztvevôi

Összesen

1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.

Az Oktatási Központ mûködése során elért eredmények Adatok e Ft-ban

ÉVEK MÉRLEG- ÁRBEVÉTEL ADÓZOTT OSZTALÉK MÉRLEG SZERINTI 
FÔÖSSZEG ALAKULÁSA EREDMÉNY EREDMÉNY

1999 az alapítás éve 16 933 12 679 –1 328 0 –1 328

2000 144 447 299 291 42 669 10 000 32 669

2001 222 097 395 903 74 920 30 000 44 920

2002 206 551 365 393 41 074 30 000 11 074

2003 265 980 488 747 43 463 40 000 3 463

2004 252 605 532 869 49 529 40 000 9 529

HALLGATÓK, RÉSZTVEVÔK 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ÖSSZESEN

A szakképzésekre beiratkozó hallgatók száma 449 1 823 2 019 1 342 1 376 1 476 8 485

Szakmai rendezvények résztvevôi 120 7 451 481 1 597 11 058 11 548 32 135

Egyre bôvülô tartalommal közel 7 éve áll a könyvvizsgálók szolgálatában a kamara online információs rendszere, a www.mkvk.hu oldalon. 
Érdemes ellátogatni a honlapra, hiszen az aktuális híreken, pályázati lehetôségeken kívül számos fontos információ megtalálható

a könyvvizsgálók számára. 

A szakmai standardok mellett a kamarai szabályzatok nyújthatnak támpontot a könyvvizsgálat során, emellett számos dokumentum
és könyvvizsgálatot segítô program is található a honlapon. 

Kérjük, látogassa meg honlapunkat, csatlakozzon be az online-fórumokba, és ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal
kapcsolatban, jelezze Tóth Erikának a terika@mkvk.hu e-mailcímen. 

HASZNOS BÖNGÉSZÉST KÍVÁNUNK! 
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Könyvvizsgálók
figyelmébe
n A Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara 2004. december 4-ei kül-
döttgyûlése egyhangúlag elfo-
gadta a szárazbélyegzô egységes
használatáról készült elôter-
jesztést, amelynek értelmében a
2005. évben igény szerint, 2006.
január 1-jétôl kötelezô jelleggel
kerül a kamara aktív tagjai bir-
tokába a dombornyomó.

A kamara közbeszerzési bi-
zottsága egyszerû közbeszerzé-
si eljárást írt ki a kamarai tagok
részére történô szárazbélyegzô
beszerzésére.

Az ajánlati felhívásban rész-
teljesítési határidôként az elsô
1000 darab dombornyomó le-
szállítására 2005. május 6-át je-
löltük meg.

A kamara – a küldöttgyûlés
határozatának megfelelôen –
1000,- Ft/db hozzájárulást
nyújt a költségek fedezetére. A
kamara fôfoglalkozású tagjai
május 6-át követôen, elôzetesen
írásban (levélben, faxüzenet,
vagy e-mailüzenet útján) le-
adott igénye szerint – külön ér-
tesítés alapján a központi iroda
által kibocsátott számla lapján,
a bélyegzô ellenértékének befi-
zetését igazoló csekk vagy át-
utalási megbízás másolatának
benyújtása ellenében – átvehe-
tik a nevükre kiállított száraz-
bélyegzôt.

TRAUTMANN JÁNOSNÉ,

az MKVK ügyvezetô igazgatója

Audit Partner’m a mikrovállalkozások
könyvvizsgálatáért
A mai modern kornak megfelelô könyvvizsgálat elterjedésével, a minôség-
ellenôrzés bevezetésével, a standardok szerinti kötelezô dokumentáció készí-
tésével igény mutatkozott egy, a mikrovállalkozások könyvvizsgálatát segítô
számítógépes program létrehozására.  Mindez annak érdekében történt, hogy
a könyvvizsgálókat megkíméljük a felesleges papírmunkától és csökkentsük
a ráfordított idôt és a munkát. 

Így jött létre az Audit Partner’m elnevezésû programcsomag, amit a Ma-
gyar Könyvvizsgálói Kamara megbízásából a Referencia ’91 Számítástechni-
kai Kft. fejlesztett ki. A kamara kezdeményezése sikeresnek mondható, hi-
szen 560 fô vett részt a mikrovállalkozások könyvvizsgálatát segítô számító-
gépes program bemutatásán, illetve az ehhez kapcsolódó oktatáson, a prog-
ram CD-formátumát pedig több mint 1500 könyvvizsgáló vásárolta meg. 

A számítógépes program felülvizsgálatában több gyakorló könyvvizsgáló is
részt vett, az általuk felvetett hibákat a kft. már javította. A program továbbfej-
leszthetô, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az Audit Partner’m legfris-
sebb 2.04.F változata a jelzett észrevételek alapján végrehajtott módosításokat
tartalmazza – a programot aktualizálták a számvitel, az adópolitika, a standardok
és a minôségvizsgálat szempontjából. A program a könyvvizsgálók számára in-
gyenesen letölthetô a kamara honlapjáról, jelszóval történô belépést követôen a
Könyvvizsgálóknak/Mikrovállalkozások menüpontból.

Az esetlegesen felmerülô problémák elkerülésére a Referencia ’91
Számítástechnikai Kft. folyamatos rendszerfelügyeletet biztosít és telefo-
nos ügyeletet tart minden nap 9.00 és 17.00 között a 06-52-447-261-es
telefonszámon.

DR. NAGY LAJOS,

a szakértôi bizottság elnöke

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA
Megjelenik: havonta

Felelôs kiadó: Trautmann Jánosné ügyvezetô igazgató
Felelôs szerkesztô: Nagy Ildikó

A szerkesztôség címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Levelezési cím: 1373 Budapest, 5., Pf. 587

Telefon: 473-4500 • Fax: 473-4510 • E-mail: mkvk@mkvk.hu • Internet: www.mkvk.hu
Nyomás: Prospektkop Bt. • Telefon: 308-1064

ÉRTESÍTÉS

az Audit Partner’m mikrovállalkozások könyvvizsgálatát segítô

szoftvert alkalmazó könyvvizsgálók részére.

A 2004–2005. évi zárás-nyitás elvégzése elôtt az AP’m 2.04g javító

változatának letöltése szükséges.
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n A könyvvizsgálók kötelezô szakmai
felelôsségbiztosításával kapcsolatos elváráso-
kat az MKVK Alapszabálya (a továbbiakban
alapszabály) 2004. február 1-jei hatállyal
pontosította, újraszabályozta, az annak
alapján készült irányelv 2005. június 1-jei ha-
tállyal lép életbe. Ezek végrehajtása és ellen-
ôrzése folyamatban van. 

A változások látszólag sok, néha bonyolult
esetet eredményeznek, azonban valójában
két csoportba sorolhatók.

• A biztosítási összeg emelésével járók
• A fedezet érvényességét érintôk
Az elsô csoport valódi módosítás, általá-

ban díjemeléssel jár. Sikerült azonban elérni,
hogy a Generali Biztosító egyoldalúan, díj-

emelés nélkül felemelte mintegy 600 könyv-
vizsgáló biztosításának limitjét. Sajnálatos
(és a helyzetünkre jellemzô), hogy ezek túl-
nyomó többsége nem volt, és ma sincs az al-
kuszi állományunkban.

A második csoport – álláspontunk sze-
rint – nem valódi módosítás, hanem a ko-
rábban is érvényes elvárások pontosítása. A
mindig is érvényes követelmény az volt,
hogy az aktív könyvvizsgálóknak érvényes
biztosításuk legyen, és ez csak akkor valósul
meg, ha a biztosító kár esetén fizet. Mivel
az esetleges kár okozása és bejelentése szak-
mai sajátosságokból következôen minden
esetben idôben elszakad egymástól, és a biz-
tosítás sajátossága, hogy általában csak ak-
kor fizet, ha mind a kár bekövetkezésekor,
mind annak bejelentésekor érvényes a
szerzôdés vagy kiterjesztették a bejelentés
lehetôségét az elévülési idôre, ezért ennek
megfelelô megoldásokat kell alkalmazni.
Leegyszerûsítve: három esetet különböztet-
hetünk meg.

• Az alapszabály módosítását követôen
szünteti meg (vagy szünetelteti) tevékenysé-
gét a könyvvizsgáló. Gondoskodnia kell a be-
jelentésre vonatkozó kiterjesztésrôl az elévü-
lési idôre.

• Az alapszabály módosítását követôen
aktivizálja magát az addig szüneteltetô, de
az elévülési idôn belül korábban aktív könyv-
vizsgáló. Gondoskodnia kell a folyamatos-
ságról, nem elfogadható, hogy aktív könyv-
vizsgálónak érvényes biztosítása van, és
mégsem fizet a biztosító egy most bejelen-
tésre kerülô korábbi kárra. Ez nem vissza-
menôleges módosítása a szabályozásnak.

• Az alapszabály módosítását megelôzôen
szüntette meg (vagy kezdte szüneteltetni)
tevékenységét a könyvvizsgáló, és ma sem
aktív. Itt vetôdik fel érthetôen a visszamenô-
legesség.

Az Alkusz Kft. fô feladata

A kft. fô feladata jelenleg a megváltozott
vagy pontosított követelmények tudatosítá-
sa, elmagyarázása. Ez meglehetôsen sok rá-
fordítást igényel, és kevés a közvetlen pénz-
ügyi hozadéka. Jellemzô, hogy a szakmai
felelôsségbiztosítások mûködését, a követel-
ményeket általában a professzionális biz-
tosításközvetítôk, sôt néha a biztosítók ille-
tékes munkatársai sem értik. Ez a feladat

várhatóan a jövôben is nagy tömegû marad,
amit tovább színez, bonyolít és egyre fonto-
sabbá tesz a könyvvizsgálói piac strukturális
átalakulása, az ügyfelek biztosítási igényei-
nek fejlôdése, elôtérbe kerülése. A szükséges
biztosítási kínálat kialakítása a biztosítókkal
közös feladatunk.

Kármegelôzés

A kamara a kármegelôzési tevékenysé-
géhez kapcsolódóan a felelôsségbiztosítást
aktívan mûvelô biztosítókkal együttmûkö-
dési megállapodást kíván mûködtetni. A
Generali Providencia Biztosítóval ez még
nem jött létre, az Allianz Hungária Biztosító-
val azonban sikerült az öt éve mûködô, de
több szempontból hibás és kedvezôtlen
szerzôdés módosítása. Ennek alapján a ko-
rábbiaknál rövidebb átfutással, jobb feltéte-
lekkel, lényegesen nagyobb összeget fizet ki a
biztosító a kamarának. Azonban csak a „ka-
marai rendszerben” kezelt biztosítások után,
akik tehát más úton kötik és kezeltetik biz-
tosításukat, azok után nem csak az Alkusz
Kft. nem kap jutalékot, hanem a kamara is
elesik a díj 10 százalékától, ez 10 millió forin-
tos nagyságrendû összeg.

A könyvvizsgálók felkeresése,
tájékoztatása, meggyôzése 

Az alkuszi megbízást nem adó könyvvizs-
gálók felkeresése, tájékoztatása, meggyôzése
az egyik fô feladatunkká vált. Ennek három
oka van, egyrészt – a korábbi várakozásokkal
ellentétben – ez nem automatikus, másrészt
nem elfogadható, hogy – az egyre nagyobb
értékû munkát – a kamara finanszírozza, mi-
közben a jutalékot érdemtelenül, más biz-
tosításközvetítôk veszik fel, harmadrészt az
egyre jobban specializálódó piacon még ki-
alakulása elôtt kell pozícionálnunk magun-
kat. Az alkuszi megbízások beszerzése igen
munkaigényes, egyenkénti eljárás, amelyre
eddig azért a jutalékszintért, amelyet elbír a
biztosítás díjbevétele, nem sikerült találni
vállalkozót. Ezért az erre a célra tartalékolt
összeget 2004-ben nem használtuk fel. Ezt a
meggyôzô munkát saját munkatársaink vég-
zik, az elmúlt évben az Allianz Biztosító ese-
tében igen eredményesen, 1711 darabra nö-
velve az állományt.

Összességében mégis rossz a „telítettsé-
günk”.

Eredményt elérni csak folyamatos, általá-
ban egyenkénti agitációval, magyarázattal
tudunk. Azt azonban elmondhatjuk, hogy
hosszas vita, többszöri levélváltás után szin-
te minden könyvvizsgáló elfogadja az Alkusz
Kft. tevékenységét.

SZÁSZ ANDRÁS, 

az Alkusz Kft. ügyvezetô igazgatója

ALKUSZ KFT.

A könyvvizsgálói
felelôsségbiztosításról

Felhívás

A Litván Könyvvizsgálói Kamara (LCA)
és a Litván Számvitel-oktatók
és Kutatók Egyesülete (LAERA) 

NEMZETKÖZI
KONFERENCIÁT

SZERVEZ

A számviteli és könyvvizsgálati
rendszer integrációja az Európai

Unió területére, 
új kihívások és lehetôségek

Helyszín, idôpont:
2005. október 6–7., 

Vilnius – Crowne Plaza

Regisztrációs díj szeptember 1-ig
50C, szeptember 1 után: 60C.

Bôvebb információ
és jelentkezési lap kérhetô

Tóth Erikától a terika@mkvk.hu
e-mailcímen vagy 

2005. június 20. után a www.lar.lt
oldalon.
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Pályázati felhívás

A vizsgabizottság elnöke olyan – az adott tárgyhoz

kapcsolódó – elméleti és gyakorlati, illetve oktatási és

vizsgáztatási tapasztalatokkal rendelkezô könyvvizs-

gáló lehet, aki képes a vizsgaszabályzatnak megfelelô-

en a reá háruló feladatokat ellátni. A vizsgabizottság

munkáját az elnök irányítja. Az elnök feladata a szóbe-

li vizsga szabályos megtartásának zavartalan, tárgyila-

gos, a vizsgázót segítô nyugodt légkörének biztosítása.

A vizsgabizottság vizsgáztatója olyan – az adott

tárgyhoz kapcsolódó – elméleti és gyakorlati, illetve

oktatási és vizsgáztatási tapasztalatokkal rendelkezô

könyvvizsgáló lehet, aki képes a vizsgaszabályzatnak

megfelelôen a reá háruló vizsgáztatási feladatokat el-

látni. A vizsgabizottság munkáját a vizsgáztató(k) az

írásbeli vizsgadolgozat, illetve a szóbeli vizsga értéke-

lése és minôsítése alapján segíti(k). A szóbeli vizsgán

elsôsorban a vizsgáztató kérdez.

A jog, a pénzügy, a szervezet és vezetés, valamint a

számvitelszervezés tantárgyak vizsgáztatói feladatai-

nak ellátására pályázóknál a könyvvizsgálói képesítés

nem pályázati feltétel.

A fenti feladatokra pályázók szakmai önéletrajzuk-

ban foglalják össze ez irányú eddigi tevékenységüket!

Jelöljék meg, hogy melyik tantárgy vizsgáztatói fel-

adatainak ellátására pályáznak! A vizsgaelnöki fel-

adatra pályázóknak tantárgyat nem kell megjelölni.

Pályázni több tantárgy vizsgáztatói, illetve vizsgael-

nöki feladatainak ellátására is lehet.

A kamara által javasolt vizsgaelnököket
és vizsgáztatókat

– 5 évre –

a pénzügyminiszter nevezi ki.

A pályázat benyújtásának a határideje: 2005. június 5.

Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara

1373 Budapest 5, Pf. 587.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
az okleveles könyvvizsgálói képesítés vizsgaszabályzata 6. §-a alapján

pályázatot hirdet

vizsgabizottság elnöki,
valamint vizsgabizottság vizsgáztatói

feladatok ellátására.

F E L H Í V Á S

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2005-ben tagjai és a könyvvizsgáló társaságok részére
szeptember 8–9-én rendezi meg a

XIII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciát.

A konferencia helyszíne:  Hotel Eger – Park, Eger
A konferencia címe:  Az Európai Unió és a könyvvizsgálat változásai

A konferencia programját, illetve jelentkezési lapját a késôbbiekben tesszük közzé, illetve a kamara honlapjáról
(www.mkvk.hu) is letölthetô lesz.
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Oktatási Központ Kft.

az  MKVK Szakértôi Bizottságával közösen az
– Ágazati módszertani füzetek sorozat keretében –

pályázatot ír ki

a könyvvizsgálók mindennapi munkáját segítô,
CD formában megjelenô kiadványok kidolgozására,

amely a következô területekre terjed ki:

l Építôipari vállalkozások könyvvizsgálatának módszertani füzetei,
valamint

l Igazságügyi könyvszakértôk módszertani útmutatója

A PÁLYÁZATOK TÁRGYA:

Építôipari vállalkozások könyvvizsgálatának módszertani füzetei
A módszertani füzet dolgozza fel és mutassa be az építôipari vállalkozá-
soknak a könyvvizsgálat során érvényesítendô specialitásait a könyvvizs-
gálat munkafolyamatainak teljes vertikumán, a tervezéstôl a részletes
munkaprogram készítésén át a jelentés készítéséig, a könyvvizsgálat vég-
rehajtását bemutató dokumentációig.

Igazságügyi könyvszakértôk módszertani útmutatója
A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, az igazságügyi szakértôk
tevékenységérôl szóló aktuális jogszabályi elôírások, valamint a könyv-
vizsgálókra és igazságügyi szakértôkre vonatkozó etikai elôírások alapján
az igazságügyi könyvszakértôi tevékenység módszertani útmutatójának
kialakítása.

HATÁRIDÔK:

A pályázatok beadása: 2005. május 20. 15 óra
A pályázatok elbírálása: 2005. május 31.
A szerzôdések megkötése: 2005. június 15.
Elkészítés: 2005. szeptember 15.
Jóváhagyás: 2005. október 15.
Megjelenés: 2005. november 15.

A pályázatot zárt borítékban, 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) 
„Építôipari vállalkozások könyvvizsgálatának módszertani füzetei”, illetve 
„Igazságügyi könyvszakértôk módszertani útmutatója” 
megjelöléssel kell leadni az MKVK Oktatási Központ Kft. címére.

A konkrét pályázati feltételeket, a szakmai követelményeket, tartalmi elvá-
rásokat tartalmazó írásos anyag a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatá-
si Központ Kft. címén Horgosi Veronikától  kérhetô, illetve postai úton is
igényelhetô a Hírlevél megjelenésétôl 2005. május 8-ig. (479-9900)
Cím: MKVK Oktatási Központ Kft. 1075 Budapest, Madách tér 3–4.
Levelezési cím: MKVK Oktatási Központ Kft. 1374 Budapest 5. Pf. 569.
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Tisztelt Könyvvizsgáló!

Az MKVK Oktatási Központ pályázatot ír ki két szakmai

kiadvány megjelentetéséhez:

u Építôipari vállalkozások könyvvizsgálatának

módszertani füzetei

u Igazságügyi könyvszakértôk módszertani útmutatója

Szeretnénk felmérni, hogy a két szakterületre vonatkozó

CD formában megjelenô mûre hányan tartanak igényt,

másrész kérjük azoknak a területeknek a megnevezését,

amelynél szívesen venné újabb módszertani füzet

megjelenését.

A CD ára várhatóan 3500–5000 Ft közötti összeg lesz, és

nyomtatható formában is letölthetôként fog megjelenni.

(tervezett megjelenés: 2005. IV. negyedév)

Tekintettel arra, hogy a sokszorosításnál az igényfelmérés

adatait vesszük figyelembe, kérjük jelezze, ha a fenti

mûveket szeretné megvásárolni.

Kérjük, hogy az igényfelmérôt a 479-9901-es faxszámra szíveskedjék elküldeni.
Igényét e-mailen is jelezheti, a fenti adatok megjelölésével a horgosi@mkvkok.hu címen.

Igényfelmérô*

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Értesítési cím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Az igényfelmérést nem tekintjük megrendelésnek

Az alább megjelölt CD érdekel:

u Építôipari vállalkozások könyvvizsgálatának

módszertani füzetei

u Igazságügyi könyvszakértôk módszertani

útmutatója

Az alábbi témakört választanám az ágazati

módszertani füzetek sorozat következô részének:

u Kereskedelem (belkereskedelem)

u Mezôgazdaság

u Pénzintézet (takarékszövetkezet)

Egyéb:………………………………..
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