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Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását
és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány

júniusban induló tanfolyamain:

Helyszín: MKVK Budapest, Szinyei Merse u. 8.,
igény szerint a helyi szervezeteknél is.

Cégeknél kihelyezett tanfolyam szervezését vállaljuk 4 fôtôl.
Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4–6 fô

Az intenzív kurzusok ára: 36 000 Ft + áfa (30 óra), napi 6x45 perc
A normál kurzusok ára: 72 000 Ft + áfa (60 óra) – (3 fô esetén 85 000 Ft +áfa)

Jelentkezzen ingyenes próbaóránkra!

Tel: (1) 473 4500, 473 4521
E-mail: international@mkvk.hu

Angol kezdô – normál (1. szint)
2005. június 13-tól
Hétfô 9.00–11.25 (heti 1x3 óra)
Hétfô, szerda 17.00–19.25
(heti 2x3 óra)

l

Angol kezdô – intenzív 
2005. június 13–17. 
9.00–13.45 (napi 6x45 perc) 

l 

Német kezdô – intenzív
2005. június 20–24. 
9.00–13.45 (napi 6x45 perc)

Angol és német középhaladó – normál
2005. június 13-tól folyamatosan
Szerda, péntek 8.30–11.00 (heti 2x3 óra)
Kedd, csütörtök 8.30–11.00
(heti 2x3 óra)

l 

Angol középhaladó szakmai – intenzív
2005. június 13–17. és június 21–24.
9.00–13.45 (napi 6x45 perc) 

l 

Német kezdô – normál
2005. június 14-tôl
Kedd, csütörtök 
9.00–11.30/17.00–19.25 (heti 2x3 óra)

Középhaladó szinttôl anyanyelvi
tanárok részvételével!
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AZ MKVK KÜLDÖTTGYÛLÉSÉNEK HATÁROZATAI (2005. ÁPRILIS 23.)

1/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara 2004. évi tevékenységérôl készült be-
számolót egyhangúlag elfogadta.

2/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara 2004. évi pénzügyi terv végrehajtásá-
ról készült beszámolót egyhangúlag elfogadta.

A kamarának a számviteli törvény egyéb
szervezetekre vonatkozó elôírásai szerint ké-
szített 2004. évi egyszerûsített éves beszámo-
lóját a küldöttgyûlés

• 727 179 E Ft egyezô eszköz és forrás fô-
összeggel,

• 85 365 E Ft alaptevékenységi eredmény-
nyel és

• 37 689 E Ft vállalkozási tevékenységi
eredménnyel egyhangúlag elfogadta.

3/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés egyhangúlag elfogadta a
fegyelmi megbízott 2004. évi tevékenységérôl
készített beszámolót.

4/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés egyhangúlag elfogadta a
szakértôi bizottság 2004. évi tevékenységérôl
készített beszámolót.

5/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés egyhangúlag elfogadta az
oktatási bizottság 2004. évi tevékenységérôl
készített beszámolót.

6/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés egyhangúlag elfogadta az
etikai bizottság 2004. évi tevékenységérôl
készített beszámolót.

7/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés egyhangúlag elfogadta a
felvételi bizottság 2004. évi tevékenységérôl
készített beszámolót.

8/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés egyhangúlag elfogadta a
minôség-ellenôrzési bizottság 2004. évi el-
lenôrzésekrôl készített beszámolóját.

9/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés az ellenôrzô bizottság
beszámolóját a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara 2004. évi mûködésérôl és gazdálkodá-
sáról egyhangúlag elfogadta.

10/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kül-

döttgyûlése a kamara 2005. évi összesített
pénzügyi tervét

• 817 988 E Ft bevétellel,
• 786 933 E Ft folyó kiadással és
•   21 231 E Ft fejlesztési kiadással
két tartózkodás mellett egyhangúlag elfo-

gadta. 

11/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés megtárgyalta és egyhan-
gúlag elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara minôség-ellenôrzési szabályzatának
módosítását és azt 2005. július 1-jével hatály-
ba lépteti.

12/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés megtárgyalta és egyhan-
gúlag elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara szakmai továbbképzési szabályzatának
módosítását és azt 2005. július 1-jével hatály-
ba lépteti.

13/2005. (04. 23.) Kgy. számú határozat
n A küldöttgyûlés megtárgyalta és hét ellen-
szavazat, hat tartózkodás mellett elfogadta a
könyvvizsgálók részére készülô kamarai
kitûzô elkészíttetésére vonatkozó javaslatot.

DR. SUGÁR DEZSÔ,

az MKVK elnöke

Szabályzatok az interneten

A könyvvizsgálói tevékenység kompe-
tens végzése majd minden esetben a
szabályzatok alapos ismeretét követeli
meg.
Ehhez kíván segítséget nyújtani az MKVK
honlapja, ahol az aktuális szabályzatok
mellett szakmai elôírások, standardok,
módszertani útmutatók és munkalapok
könnyítik meg a könyvszakértôi munkát.
Mivel a tartalom egy része csak tagok
számára elérhetô (mint például a szakmai
állásfoglalások), ezek megtekintéséhez
feltétlenül be kell jelentkezni az oldalra. 
Az oldalon mindig a legújabb szabályzato-
kat találhatja meg, a fôoldalon pedig a
legutóbbi módosításokkal kapcsolatban
találhat bôvebb információt.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van
a honlappal kapcsolatban,

jelezze Tóth Erikának
terika@mkvk.hu

INTERNET
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
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n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara ré-
szére a 2004. év jelentôs változásokat ho-
zott. Magyarország 2004. május 1-jén fel-
vételt nyert az Európai Unióba, amelynek
következtében elôtérbe került kamaránk
nemzetközi szerepvállalása, a nemzetközi
bizottságokban való aktív részvétel, meg-
jelenés a különbözô szakmai fórumokon.
Ezt erôsítendô, tavaly nagy sikerû nemzet-
közi konferenciát szerveztünk „Bizalom és
Könyvvizsgálat” címmel. A kamara sze-
repkörérôl, szervezetérôl, összetételérôl,
valamint a középtávú fejlesztési program-
járól magyar-angol nyelvû kiadványt je-
lentettünk meg.

Az európai közösséghez való csatlakozás
rendkívül aktuálissá tette a 2003-ban meg-
hirdetett középtávú fejlesztési program vég-
rehajtását, amellyel párhuzamosan megje-
lentek egyéb, elsôsorban adminisztratív ter-
heket jelentô hazai és uniós kötelezettségek.
A változások követése érdekében szükséges-
sé vált jó néhány szabályzat átdolgozása,
megalkotása. Megújítottuk a kamara
alapszabályát, az önkormányzati szabály-
zatokat, valamint átdolgoztuk a szerve-
zeti és mûködési szabályzatot. A törvé-
nyi elôírásoknak megfelelôen létrehoztuk
a közbeszerzési bizottságot, amely a
közbeszerzési törvény elôírásainak megfele-
lôen ôrködik a kamara kiadásai felett.

Új, feladatorientált pénzügyi, terve-
zési rendszert hoztunk létre. A 2005. évi
tervezés már ebben a struktúrában készült,
amelynek bevezetésével a kamara központ-
jában a számviteli szoftver átdolgozása vált
szükségessé az új tervezési rendszer igényei-
nek kiszolgálása érdekében.

A kamara mindennapi életében egyre na-
gyobb szerepet játszik az informatikai rend-
szer. 2004. január 1-jével indult az új honlap,
amely egyre népszerûbb a könyvvizsgálók kö-
rében. A napi majd 600 érdeklôdô a honlap
Fórumán akár közvetlenül egymás között be-
szélheti meg az aktuális kérdéseket, illetve
feliratkozhat az on-line hírlevélre. Tavaly fo-
lyamatosan biztosítottuk tagjaink számára
az állás- és pályázatfigyelést, valamint a
könyvvizsgálókat érintô álláshirdetések és pá-
lyázatok monitoringját. Októberben írtuk ki
az integrált informatikai rendszer hardve-
reinek beszerzésérôl szóló közbeszerzési pá-
lyázatot. Ennek eredményeként a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara mára olyan korszerû
szerverekkel és gépparkkal rendelkezik, amely
megfelel az európai normáknak.

2004-ben elkezdôdött az új kamarai tör-
vény elôkészítése, amelyet a kamara a törvé-
nyességi felügyeletet ellátó Pénzügyminisztéri-
ummal, az Igazságügyi minisztériummal és a
PSZÁF munkatársaival közösen végez az elfo-
gadás elôtt álló 8. irányelv szellemében. A 2004.
évi áprilisi küldöttgyûlés elfogadta a kodifiká-
ciós bizottság által kidolgozott irányelveket a
kamarai törvény megújítására. Együttmûkö-
dési megállapodást kötöttünk a PSZÁF-fal,
és napirenden tartjuk a Számviteli Szakembe-
rek Egyesületével a kapcsolattartás kiszélesíté-
sét. A kamara egyre növekvô szakmai súlyát
jelzi, hogy mind többször kérik ki véleményün-
ket a módosításra, megalkotásra kerülô törvé-
nyek, jogszabályok kapcsán. 

Szakmai szempontból jelentôs elôrelépés a
különbözô tagozatok létrejötte. 2004 júliusá-
ban tartotta alakuló ülését a pénz- és tôke-

piaci tagozat, amelynek szervezésében de-
cemberben már elôadásra is sor került. Az
igazságügyi könyvszakértôi tagozat no-
vemberben Igazságügyi Könyvszakértôi Kon-
ferenciát rendezett.

Hagyományteremtés céljából kidolgoztuk
és a küldöttgyûlés elé terjesztettük a szakmai
életpálya díj koncepcióját, amelyet a legfel-
sôbb fórum egyhangúlag elfogadott.

A felsoroltakból is látható, hogy a 2004. év
jelentôs kihívásokat támasztott a kamarával
szemben. A rendelkezésre álló idô nem állt
arányban a betervezett és újonnan jelentke-
zett feladatok mennyiségével, így egyes
teendôk 2005-re húzódtak. Ennek hatása je-
lentkezett a 2004. év eredményében is. 

A továbbiakban a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara 2004. évben elvégzett feladatait te-
kintjük röviden át, figyelembe véve azok eset-
leges elmaradásának eredményre gyakorolt
hatását is. 

A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

A könyvvizsgálói taglétszám, valamint a
nyilvántartásba vett könyvvizsgáló társasá-
gok adatai 2003. és 2004. december 31-e kö-
zött a következôképpen változtak:

A kamarai taglétszám a tavalyi évben 116
fôvel emelkedett, ám ezen belül az aktív
könyvvizsgálók létszáma stagnált. Év végére a
szüneteltetôk a taglétszám 37,5%-át tették ki. 

2004 decemberében 33 társasággal többet
tartottunk nyilván, mint egy évvel korábban.
Az aktív könyvvizsgálók 38,8%-a fôvárosban
dolgozik és a tagok 65%-a nô. 

Örvendetes tény, hogy a 116 fôs taglét-
szám-növekedéssel párhuzamosan 100 fôvel
nôtt azoknak a könyvvizsgálóknak a száma,

A KÜLDÖTTGYÛLÉS ELFOGADTA A TÁJÉKOZTATÓT

Beszámoló a kamara
2004. évi tevékenységérôl

A kamara taglétszáma tavaly 116-tal, a könyvvizsgálói társaságok
száma pedig 33-mal nôtt. A tavalyi tevékenységrôl szóló beszámoló
összefoglalót adott a szakmai, minôség-ellenôrzési feladatokról, de
az önkormányzati munkáról és a nemzetközi kapcsolatokról is. A
kamarai szolgáltatások bôvítésének fontosságát is hangsúlyozó
beszámolót az április 23-ai küldöttgyûlés egyhangúlag elfogadta.

MEGNEVEZÉS 2003. 2004. ELTÉRÉS
12. 31. 12. 31.

Aktív könyvvizsgálók (fô) 3 693 3 693 0

Szüneteltetô jogállásúak (fô) 2 102 2 218 116

Taglétszám összesen: 5 795 5 911 116

Nyilvántartásba vett
társaságok száma (db): 1 876 1 909 33
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akik rendelkeznek valamilyen nyelvtudással.
A 60. életévüket betöltött kamarai tagok
21%-a vállal megbízást.

A TAGDÍJ ÉS HOZZÁJÁRULÁSI

DÍJ BEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA

2004-ben a felvett tagok létszáma a többéves
tendenciákat figyelembe véve jól prognoszti-
zálható, így a közvetlen tagdíjbevétel is a ter-
vek szerint alakult. Az aktív tagok által fize-
tett forgalomarányos kiegészítô tagdíj ezzel
szemben jelentôsen emelkedett.

A tavalyi évben az egyéni könyvvizsgálói
piacon jelentkezô kiegészítô tagdíjbevétel
mértéke egyértelmûen jelzi a könyvvizsgálói
piacon bekövetkezett piacbôvülést, amelyet
az egyszerûsített vállalkozói adó (eva) széles
körû elterjedése tovább erôsített. 2004 máso-
dik  félévére már érzékelhetôvé vált a tenden-
cia, amelynek megfelelôen a kiegészítô tagdíj
várható értékét – az óvatosság elvét követve
– 43 millió forintra korrigáltuk. A tényleges
adatok kismértékben, 3 millió forinttal meg-
haladták várakozásainkat.

A piacbôvülés hatása természetesen jelent-
kezett a társaságoktól származó hozzájárulá-
si díjak befizetésénél is. Az alábbi táblázatból
látható, hogyan alakultak a hozzájárulási díj-
ból származó bevételek a tervhez és a ten-
denciákat figyelembe vevô várható értékhez
viszonyítva.

A KAMARA 2004. ÉVI

MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2004-ben is
eleget tett a törvényben, az alapszabályban és
minden egyéb belsô szabályzatában meghatá-
rozott feladatának. Naprakész nyilvántartást
vezetett a tagokról és a könyvvizsgáló társasá-
gokról, üzemeltette a mentori rendszert, szer-
vezte és irányította a minôség-ellenôrzési
rendszert. Informálta tagjait az aktuális szak-
mai kérdésekrôl, ôrködött a tagokra vonatko-
zó etikai szabályzatok betartása felett. 

A tavalyi év meghatározó eleme volt, hogy
a Magyar Könyvvizsgáló Kamara 2004. évi
pénzügyi tervét a küldöttgyûlés csak április
végén fogadta el, így az év elsô harmadában –
legitimáció hiányában – a kamara csak a

legsürgôsebb kiadással járó feladatokat látta
el. Megszorító intézkedéseket, limitált költ-
ségszintet vezettünk be, korlátoztuk az úti-
költség elszámolását és visszafogtuk a repre-
zentációs költségeket is. Ennek hatására
jelentôs megtakarítások jelentkeztek mind a
központi iroda, mind a helyi szervezetek
gazdálkodásában.

A megtakarítási hullám érintette a szak-
mai területeket is. A küldöttgyûlés a minô-
ség-ellenôrzések számának csökkenését fo-
gadta el és jóváhagyta a kötelezô továbbkép-
zés kreditrendszerû átalakítását. 

2004. május 1-jén életbe lépett az új köz-
beszerzési törvény, amely nagymértékben
megnövelte a kamarára háruló adminisztrá-
ciós terheket, és a törvényi határidôk erejénél
fogva kitolta a pénzügyi terv elfogadása mi-
att késve induló informatikai beszerzések re-
alizálását. Ennek eredményeként az integrált
informatikai rendszer hardvereszközei szállí-
tásáról szóló szerzôdést csak 2004 decembe-
rében írtuk alá, és az elsô félévre tervezett ki-
fizetés 2005-re tolódott. Ez az értékcsökke-
nési és a pénzügyi eredmény – többletkamat
– oldaláról is növelte a 2004. évi eredményt.

A KAMARA SZAKMAI

FELADATAI

OKTATÁSI,
TOVÁBBKÉPZÉSI FELADATOK 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a kamara
mind az okleveles képzéshez kapcsolódó
vizsgaszervezés, vizsgáztatás lebonyolításá-
ban, mind a kamarai tagok továbbképzésé-
nek biztosításában rendkívül sokrétû, szak-
mailag jelentôs feladatokat látott el jó szín-
vonalon. 

A tavalyi évben sor került az okleveles
képzés oktatóinak, valamint a kötelezô
továbbképzés oktatóinak a pályáztatásá-
ra, kinevezésére, továbbá sikerült elérni,

hogy a Pénzügyminisztérium hatáskörébe
tartozó szakmai vizsgákra a 2004. évtôl az
egyik vizsgabizottsági tagot a kamarának áll
jogában delegálnia. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján
megállapítható, hogy a könyvvizsgálói kép-
zés iránt az érdeklôdés valamelyest csökkent,
ám így is közel 100 hallgatónak adtuk át
tavaly a könyvvizsgálói képesítésrôl
szóló oklevelet.

Az okleveles képzés néhány tankönyve
feltétlenül aktualizálásra szorul, ám ezek a
feladatok javarészt 2005-re húzódtak. En-
nek oka részben az, hogy az OKKB új köve-
telményrendszert dolgoz ki, részben az,
hogy az új vizsgaszabályzatot még nem fo-
gadták el. 

A felsoroltakból következik, hogy a tavalyi
év során mind a bevételek, mind a kiadások
szempontjából elmaradás jelentkezett a terv-
hez képest, amely összességében több mint
15 millió forinttal növelte a 2004. évi ered-
ményt. 

A megszorító intézkedések nagymértékben
érintették a kötelezô továbbképzés képzési
programját, lebonyolítási formáit. A küldött-
gyûlés a 16+8 órás képzési rendszert fo-
gadta el, ahol a kétnapos kötelezô jellegû ok-
tatás mellett szerepet kap egy nap fakultatív,
kredit rendszerû oktatás is, amelynek kereté-
ben a könyvvizsgáló maga választja ki az ér-
deklôdésének megfelelô képzést. 

A kamara a kötelezô továbbképzés mellett
speciális képzéseket, céltanfolyamokat is tart
tagjainak, illetve külsô érdeklôdôknek,
amellyel a helyi szervezetekkel közösen eme-
li a szakma presztízsét. A kétszer is megren-
dezésre kerülô költségvetési minôsítést
adó tanfolyam iránti érdeklôdés közel
4 millió forint többletbevételt eredménye-
zett a kamarának, míg a külsô résztvevôk
számára is meghirdetett, helyi keretek kö-
zött lebonyolított képzések a helyi szerveze-
tek gazdálkodásában, szakmai életében ját-
szanak rendkívül fontos szerepet.

2004-ben elmaradt a kamara intézmény-
akkreditációja, amely várhatóan 2005-ben
valósul meg.

adatok E Ft-ban

Bevétel
TERVEZETT VÁRHATÓ TÉNYLEGES ELTÉRÉS TERV TEL- ELTÉRÉS VÁRHATÓ 

TERVHEZ JESÜLÉSE VÁRHATÓHOZ TELJESÜLÉSE

Aktív tagok 168 435 168 435 167 400 –1 035 99,39% –1 035 99,39%

Szüneteltetô tagok 66 712 66 712 66 515 –197 99,70% –197 99,70%

Összesen 235 147 235 147 233 915 –1 232 99,48% –1 232 99,48%

TERVEZETT VÁRHATÓ TÉNYLEGES ELTÉRÉS TERV TEL- ELTÉRÉS VÁRHATÓ 
TERVHEZ JESÜLÉSE VÁRHATÓHOZ TELJESÜLÉSE

Kiegészítô tagdíj 30 000 43 000 46 005 16 005 153,35% 3 005 106,99%

adatok E Ft-ban
HOZZÁJÁRULÁSI DÍJ BEVÉTELE

TERVEZETT VÁRHATÓ TÉNYLEGES ELTÉRÉS TERV TEL- ELTÉRÉS VÁRHATÓ 
TERVHEZ JESÜLÉSE VÁRHATÓHOZ TELJESÜLÉSE

Összesen 304 400 310 000 312 045 7 645 102,51% 2 045 100,66%
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Szakértôi feladatok 

2004-ben több nemzetközi könyvvizsgálati
standard és állásfoglalás is változott. Ez
szükségessé teszi az érintett nemzeti könyv-
vizsgálati standardok felülvizsgálatát, új
standardok készítését. Az új, módosított
könyvvizsgálati standardok egy része elké-
szült, és a 24 órás kötelezô oktatáson ismer-
tetik azokat a kamarai tagsággal, míg másik
része 2005-ben készül el.

Az elfogadott új standardokhoz elkészül-
tek a módszertani útmutatók, illetve a
már korábban kiadott nemzeti könyvvizsgá-
lati standardokhoz tartozókat pedig – köz-
tük a kisvállalkozások módszertani útmuta-
tóját – aktualizálták.

A standardok és a módszertani útmutatók
is teljes terjedelemben rendelkezésre állnak a
kamarai tagság körében mind népszerûbbé
váló honlapon.

A takarékszövetkezetek könyvvizsgálatá-
ról szóló módszertani útmutató a kiírt pályá-
zat eredménytelensége miatt 2004-ben nem
készült el.

Tavaly nagy érdeklôdés övezte a mikro-
vállalkozások könyvvizsgálatát segítô
számítógépes program kidolgozását, to-
vábbfejlesztését. A felülvizsgált és gyakorló
könyvvizsgálói véleményeket is figyelembe
vevô, módosított program minden regisztrált
könyvvizsgáló által letölthetô a kamara hon-
lapjáról.

A változások nem kerülték el a mentori
rendszert sem. A kamarai alapszabály módo-
sításával a mentori rendszer felügyelete a
szakértôi bizottságtól a felvételi bizottság
hatáskörébe került.

A szakértôi feladatokból származó bevétel
a tavalyi évben gyakorlatilag a tervezett szin-
ten valósult meg. A tervekkel ellentétben a
nemzeti könyvvizsgálati standardok átfogó
felülvizsgálata 2004-ben nem kezdôdött meg,
így az ezzel, valamint a takarékszövetkezetek
módszertani útmutatójával összefüggô ki-
adások 2005-re tolódtak, csakúgy, mint a köz-
alkalmazottak 3. évfolyama oktatási anyaga
elkészítésének díjai. Az elhúzódó feladatok
miatt a szakértôi bizottságnál jelentkezô ki-
adások 2004-ben 24 millió forinttal kevesebb-
re rúgtak a tervezetthez képest, amely szin-
tén növeli a 2004. évi eredményt.

Minôség-ellenôrzési feladatok

Felkészülésként az uniós elvárásoknak való
megfelelésre a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara 2003-ban vezette be a minôség-ellen-
ôrzés intézményét. Még abban az évben ki-

alakította a minôség-ellenôrzés rendszerét,
és 642 fô minôségvizsgálatát el is végezte.

A 2004. évi pénzügyi terv elkészítésénél az
elsôdleges cél a kiadások lefaragása volt. En-
nek hatására a minôség-ellenôrzésre fordított
kiadások 35%-kal csökkentek, elsôsorban az
ellenôrzések ütemének lassítása miatt.

2004-ben 417 fô minôségvizsgálatára
került sor, amelybôl összesen 11 fô nem fe-
lelt meg a szûkített hatókörû vizsgálat által
támasztott kritériumoknak. Tavaly az ellen-
ôrzések fókuszában a kamarai tisztségvise-
lôk, küldöttek álltak.

Újításként vezettük be 2004-ben a minô-
ség-ellenôrzés és a tagnyilvántartási
adatszolgáltatás összevonását. A végre-
hajtásban nagyban támaszkodtunk a helyi
szervezetekre. Mindenképpen eredmény-
ként könyvelhetô el, hogy az adatszolgálta-
tási fegyelem jelentôsen, 50%-ról 90% fölé
emelkedett.

A minôség-ellenôrzés kiadásai a tervezett-
nek megfelelôen alakultak, míg a bevételei
1,8 millió forinttal meghaladták a tervszá-
mot. Ez utóbbi elsôsorban a bizottság által
szervezett továbbképzés nagy sikerének tud-
ható be, ahol a résztvevôk közel 90%-a saját
elhatározásból jelent meg. A budapesti mel-
lett hat megyei szervezetnél is tartottunk
oktatást.

Nemzetközi kapcsolatok 

A kamara megalakulás óta nagy hangsúlyt
fektetett a nemzetközi együttmûködésre,
amely az Európai Unióhoz való csatlakozást
követôen még inkább elôtérbe került. Rend-
szeresen részt veszünk az IFAC és a FEE bi-
zottságainak munkáiban, és jó kapcsolatot
alakítottunk ki a „Visegrádi négyek”-kel. 2004
novemberétôl képviseltetjük magunkat az
IFAC Fejlôdô Országok Munkabizottsá-
gában (Developing Nations Permanent Task
Force) egyedüli tagként régiónkból.

A Francia Könyvvizsgálói Kamarával
hosszú távú együttmûködési megállapodást
kötöttünk, évente 2-3 alkalommal ellátogat-
nak hozzánk és megosztják velünk tapaszta-
lataikat. 2004-ben két szakmai szeminári-
umot rendeztünk közösen, a minôség-el-
lenôrzés és az etika témakörében. 

A kamara történetében másodszor nem-
zetközi konferenciát szerveztünk „Biza-
lom és Könyvvizsgálat” címmel. A nagy sike-
rû rendezvényen 125 könyvvizsgáló vett
részt. A konferencián prominens nemzetközi
elôadóktól tájékozódhatott a magyar közön-
ség és a mintegy 40 külföldi meghívott az ak-
tuális szakmai és szabályozási kérdésekrôl,

illetve kerekasztalnál a környezô országok
szakmai szervezeteinek.

A rendezvény jelentôségét mutatja, hogy a
nagy könyvvizsgáló társaságok anyagilag is
nagymértékben támogatták a rendezvényt.
A konferencia több mint 8 millió forint nem
tervezett bevételt hozott.

A KAMARAI TAGOK RÉSZÉRE

NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara önkor-
mányzatiságából és köztestületi funkciójából
fakadóan számtalan területen, különbözô
szinten és formában irányítja, szervezi a ta-
gok szakmai életét és nyújt részükre mind
szélesebb körû szolgáltatásokat. A kamara
ügyvezetése a bizottságokkal és a helyi szer-
vezetekkel közösen igyekszik eleget tenni a
tagság igényeinek.

A felvett tagok és társaságok névsora rend-
szeresen megjelenik a SZAKma címû lapban,
illetve évente egyszer a Pénzügyi Közlönyben.

Az etikai bizottság 2004-ban 58 határoza-
tot hozott, melybôl 24 esetben megszüntette
az eljárást, 24 esetben írásbeli megrovásban
részesítette a könyvvizsgálót, míg 7 ízben
szabott ki pénzbírságot.

A kamara életében mára nélkülözhetetlen-
né vált az internetes megjelenés. A honlapon
keresztül a kamarai tagok, tagjelöltek gyor-
san juthatnak naprakész információkhoz.
Megtalálható rajta az összes kamarai sza-
bályzat, az elfogadott standardok, módszer-
tani útmutatók, letölthetô a mikrovállakozá-
sok könyvvizsgálatát segítô szoftver, vala-
mint szinte valamennyi olyan dokumentum,
amely kapcsolatban van a könyvvizsgálók
mindennapjaival.

Beindítottuk a Szinyei Olvasóterem és
Könyvtár szolgáltatásait. A szakmai ki-
adókkal kialakított sikeres együttmûködés
eredményeként folyamatosan bôvülô könyv-
állománnyal segítjük a tagok és tagjelöltek
szakmai és elméleti felkészülését.

A kamara javaslatot dolgozott ki arra vonat-
kozóan, hogy az ügyvédi gyakorlatnak megfe-
lelôen a könyvvizsgálók is rendelkezzenek
szárazbélyegzôvel, elvégzett munkájuk hitele-
sítésére. A javaslatot a decemberi küldött-
gyûlés fogadta el. Így 2005-tôl lehetôség nyílik,
2006-tól pedig már kötelezô a szárazbélyeg-
zô használata. Az eredetileg 2004-re tervezett
feladat végrehajtása 2005-re tolódott.

A kamarai tartalékok szükségessé és célsze-
rûvé tették a pénzgazdálkodás rendszerének
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javítását. A kamara ügyvezetése ezért kidol-
gozott egy javaslatot a cash-pool rendszer
bevezetésére, amellyel az eddiginél jóval ked-
vezôbb kamatkondíciók érhetôek el, és megol-
dódnak a helyi szervezetek esetleges likviditá-
si problémái is. A javaslatot szintén a decem-
beri küldöttgyûlés fogadta el. A rendszer
2005. március 31-étôl lép életbe.

Döntés született a Dr. Bartók Nagy And-
rás Életmûdíj megalapításáról, amely nívós
elismeréssel a szakmában kimagasló teljesít-
ményt nyújtott könyvvizsgáló munkáját kí-
vánjuk elismerni.

A helyi szervezetek 2004-ben is maradék-
talanul eleget tettek elsôdleges feladatuknak
és biztosították a kamarai tagokkal, tagjelöl-
tekkel a rendszeres és folyamatos kapcsolatot.
Taggyûléseken, klubrendezvényeken, egyéb
összejöveteleken vitatták meg a kamara életé-
ben bekövetkezett változásokat és bízták meg
a helyi elnökséget a megyei álláspont képvise-
letére felsôbb fórumokon. Egyes helyi szerve-
zetek a szakmai közösség összetartását erôsí-
tendô önköltséges alapon bálokat rendeztek,
ahol lehetôség nyílt új kapcsolatok kialakítá-
sára, illetve a meglévôk elmélyítésére.

Minden helyi szervezet biztosította tagjai
számára a kötelezô szakmai továbbképzé-
sen való részvétel lehetôségét, többszöri
idôpontot és adott esetben más-más helyszínt
is biztosítva. Tájékoztattak az oktatási rend-
szerben bekövetkezett változásról, a kredit-
pontos rendszer bevezetésérôl, és elkészítet-
ték a tagság írásos véleményén alapuló komp-
lex értékelést, amely egyaránt kiterjedt az ok-
tatókra, a szervezésre és a tananyag mi-
nôségére. 

Számos szakmai rendezvényt szerveztek
az aktuális, tagokat érintô témákban (számvi-
teli törvény módosulásai, közösségi áfa, adó-
rendszer változásai stb.). A legtöbb megyében
szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Számvi-
teli Szakemberek Egyesületével és az Adóta-
nácsadók területi szervével, egyes helyi szer-
vezeteknél közös rendezvényre is sor került. A
kötelezô oktatás rendszerének átalakulásával
növekedett a szakmai rendezvények iránti
érdeklôdés, mivel ezek a képzések beszámít-
hatóak a kreditpontos oktatási rendszerbe.

Néhány megye kapcsolatot kezdeménye-
zett, illetve tart fenn a szomszédos orszá-
gok kamaráival, könyvvizsgálóink szakmai
tanulmányutakon, konferenciákon vesznek
részt és szélesítik ismereteiket.

Helyi szinten is megkezdôdött a szolgálta-
tó kamara kialakítása. Budapesten és Pest me-
gyében tanácsadó szolgálat mûködik, ahol
a tagok a könyvvizsgálattal és a számvitellel
kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ, és
egyes helyeken nagy sikerrel mûködnek a
Céginformációs és Cégnyilvántartási Szolgá-
lat által nyújtott szolgáltatások.

Több helyi szervezet rendez tagjai számára
számítógépes tanfolyamokat, informati-
kai továbbképzéseket, a fôvárosi szervezet a
kamara honlapjához kapcsolódó alhonlapot
üzemeltet, ahol saját rendezvényeit, felhívá-
sait teszi közzé. 

Oktatási Központ Kft. 

A kamara küldöttgyûlése 1998 decemberében
határozta el, hogy az oktatási tevékenység
végzésére egy olyan háttérintézményt hoz
létre, amely a köztestületi feladatok ellátá-
sán, és a magas szintû szakmai képzések biz-
tosításán túl hozzá tud járulni a kamara fi-
nanszírozásához is. Az 5 éves Oktatási Köz-
pont Kft. mára az okleveles képzés tekinteté-
ben piacvezetôvé nôtte ki magát, és az egyéb
oktatási területeken is meghatározó szerepet
játszik. Vidéki hálózatot alakított ki 5 régió-
ban, akkreditált intézményként funkcionál
ISO Minôségirányítási rendszerrel. A társasá-
got stabil és kiegyensúlyozott gazdálkodás
jellemzi, amelynek eredményeként megala-
kulása óta összesen 150 millió forinttal gaz-
dagította a kamarát, 2003 óta évi 40 millió fo-
rint osztalékkal.

MKVK Biztosítási Alkusz Kft.

2002 júliusában alakult meg az MKVK Bizto-
sítási Alkusz Kft., amelynek feladatai közé
tartozik többek között, hogy segítse a kama-
rát a felelôsségbiztosítások meglétének ellen-
ôrzésében, és átfogó biztosítási alkuszi szol-
gáltatást nyújtson tagjainknak. Az Alkusz
Kft. 2004-es mûködését alapvetôen meghatá-
rozta a februárban hatályba lépett alapsza-
bály-módosítás, amelynek következtében át
kellett tekinteni a biztosítottak állományát
és a szükséges státuszváltozásokat kezelni
kellett. A kft. tavaly további két biztosító tár-
sasággal kötött együttmûködési megállapo-
dást, és a biztosítási állományt mind a tagok,
mind a társaságok vonatkozásában 12%-kal
növelte. 

ÖSSZEGZÉS 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara életében
2004-ben új fejezet kezdôdött. Immáron az
európai közösség teljes jogú tagjaként kell a
hazai intézményrendszernek megfelelnie az
egyre növekvô uniós elvárásoknak. Ezen belül
egyre nagyobb súlyt kapnak a különbözô
szakmai, önkormányzati szervezetek, így ka-
maránknak is fel kell készülnie a fokozott ak-
tivitásra európai és hazai szinten egyaránt.
Ezeknek az elvárásoknak csak egy egységes,
modern kamara tud megfelelni, amelynek ki-
alakítása hosszadalmas és költséges folyamat. 

2004-ben lezárult a kamara életének elsô
ciklusa, amikor a szervezet kiépítése, az eljá-
rási folyamatok standardizálása, a kamara
mint szakmai önkormányzat identitásának
megteremtése volt az elsôdleges cél. A meg-
újuló szervezetnek szolgáltató kamarává kell
válnia. Ennek megteremtése érdekében hir-
dettük meg a középtávú fejlesztési progra-
mot, amelynek programpontjai vagy a kama-
rai szervezet modernizációját, alkalmazkodó
képességének növelését vagy a szolgáltatói
szerepkör erôsítését irányozzák elô. Ezért
döntött úgy a kamara, hogy integrált infor-
matikai rendszert vezet be, hogy tanácsadói
rendszert épít ki, hogy olyan honlapot üze-
meltet, ahol a tagok hozzáférhetnek a szá-
mukra releváns információkhoz, hogy a legfi-
atalabb és legidôsebb könyvvizsgálói korosz-
tály számára tagdíjkedvezményt biztosít, és
még hosszasan lehetne sorolni a megvalósítás
alatt álló, vagy éppen arra váró elképzelése-
ket. Jó úton haladunk egy modern, professzi-
onális kamara kiépítése felé.

DR. SUGÁR DEZSÔ,

az MKVK elnöke

MINÔSÉGVIZSGÁLAT ÉS A STANDARDOK

ALKALMAZÁSA
címmel

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minôség-
ellenôrzési Bizottsága az Oktatási Központtal

együttmûködve a 2004. évihez hasonlóan 
2005 júniusában egynapos szakmai oktatást

szervez.

Az egynapos oktatáson részt vehet bárki,
aki a téma iránt érdeklôdik.

A rendezvény ára 14 000 Ft+áfa, amely
tartalmazza a kiadott írásos anyag és a

szendvicsebéd árát is.

Helyszín: Budapest

Idôpontok:
– 2005. június 7., vagy

– 2005. június 9.

Jelentkezési lap és további információ
kérhetô:

István Ferenc
Tel.. 413-21-53

e-mail: ife@mkvkok.hu

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási
Központ
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara

oktatási és szakértôi bizottsága
pályázatot hirdet

a 2005. évi szakmai továbbképzés oktatási anyagainak a kidolgozására,
valamint az oktatók felkészítésére.

Az egyes oktatási témák tervezett idôtartamát oktatási blokkokban adjuk meg. Egy oktatási blokk 90 perc.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktatási téma Oktatási blokk

1. nap

Új, illetve módosuló könyvvizsgálati standardok 2 

A kockázatbecslés és annak hatása a könyvvizsgálói programra 2 

2. nap

Értékesítési rendszerek vizsgálata: 

számlázási rendszerek, szerzôdések 2 

Eszközök piaci értékének meghatározása a gyakorlatban 1,5 

Pályázati feltételek 
� Pályázatot nyújthatnak be egyéni könyvvizsgálók, társaságok, intézmények, illetve a felsoroltak

konzorciumai is. 
� Pályázni lehet az egyes oktatási blokkok kidolgozására külön-külön, illetve egy-egy oktatási nap témáinak a

kidolgozására is. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
� a pályázó adatain kívül 
� a megpályázni kívánt téma (témák) megnevezését, témavázlatát, 
� a kidolgozásban részt vevô szakemberek (szerzôk) felsorolását, valamint 
� a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az MKVK Oktatási Bizottságának munkatársai adnak.
A pályázatokat az MKVK Oktatási Bizottságához kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 

A pályázatok elbírálására az oktatási és a szakértôi bizottság bíráló bizottságot kér fel. 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat beadásának a határideje: 2005. június 10. 
A pályázatok elbírálása: 2005. június 15.

A szerzôdések megkötése: 2005. június 20.
Az oktatási anyagok elkészítésének határideje: 2005. július 30.

Levelezési cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága, 1373 Budapest, 5. Postafiók 587. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Szakmai továbbképzés oktatási anyaga – pályázat”
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