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AJÁNLÓ
GKM-támogatás honlap
kialakításához
A gazdasági tárca által kiírt
pályázat nyertesei a honlap-kialakítás összköltségének 40%át, legfeljebb 300 ezer forintot
nyerhetnek el.
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Az MKVK elnökségének
munkaprogramja
Az elnökség a tervek szerint a
második félévben négy alkalommal ülésezik, ebből kétszer
a helyi szervezetek elnökeit is
meghívják.
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Találkoztak a V4-ek
könyvvizsgálói kamarái
A Visegrádi országok kamaráinak vezetői és a FEE képviselői
az IAS/IFRS-ekről, a számviteli
standardokról és a közfelügye8
letről tárgyaltak.

Az oktatási bizottság
2004. évi
tevékenysége
A kamara oktatási bizottságának elnöke többek között beszámol a szakmai továbbképzés, a könyvvizsgálói képzés és
a konferenciák tapasztalatairól. 9

A JOGSZABÁLYTERVEZETEKHEZ EGYRE TÖBBSZÖR KÉRIK
A KAMARA VÉLEMÉNYÉT

A szakértői bizottság
beszámolója
a 2004. évi tevékenységéről
A küldöttgyűlés április 23-án egyhangúlag elfogadta a szakértői
bizottság elnökének beszámolóját. A bizottság elsődleges feladata
a standardok elkészítése, felülvizsgálata, módszertani segédletek
kidolgozása és a jogszabályok véleményezése.
■ Az MKVK szakértői bizottsága munkáját 2004-ben is a
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló – többször
módosított – 1977. évi LV. törvény, az MKVK alapszabálya,
valamint a bizottság ügyrendje
szerint végezte.
A bizottság 2004-ben tíz alkalommal ülésezett, munkájában aktívan részt vesz a két
póttag is. Az ülésekre meghívást kapott a kamara szakmai
alelnöke és a kamara ügyvezető igazgatója.
A bizottság az MKVK 2004. évre érvényes
alapszabályának 194. pontjában meghatározott
feladatait a következők szerint látta el:

lalások, ezért vált szükségessé az
érintett magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok felülvizsgálata,
új standardok készítése.
A bizottság előterjesztését – a
kamarai törvény felhatalmazása alapján – a kamara elnöksége
2004. II. negyedévében fogadta
el. A standardokat a 2005. január 1-je után kezdődő üzleti évre
készített pénzügyi jelentések vizsgálatakor kell kötelezően alkalmazni, természetesen lehetőség
volt a könyvvizsgálók számára,
hogy azt a megismerést követően
korábban is alkalmazzák.
A kamarai tagok az új (módosított) könyvvizsgálati standardokat a 24 órás kötelező oktatáson ismerték meg, illetve a kamara honlapján teljes terjedelemben rendelkezésre állnak
minden érdeklődő számára.

A szakértői
bizottság
folyamatosan
felülvizsgálja
a standardokat
és a módszertani
útmutatókat.

A standardok elkészítése,
alkalmazásuk figyelemmel kísérése
A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok a nemzetközi könyvvizsgálati standardok
alapján kerültek (kerülnek) kidolgozásra, így
azok módosítását elsősorban az utóbbiak változása, másodsorban a hazai törvények, jogszabályok módosulása alapozza meg. A nemzetközi könyvvizsgálati standardok közül változtak
a 200., a 240., a 260., az 501., az 505., és az
545. témaszámú standardok, valamint a 1010.,
az 1012., az 1013., és az 1014. számú állásfog-

Módszertani segédletek
összeállítása
A bizottság átdolgozta, pontosította, aktualizálta a korábbi években a magyar nemzeti
könyvvizsgálati standardokhoz kiadott módszertani útmutatókat. Az elkészült módszertani útmutatót a kamara honlapján ismerhetik
meg a kamara tagjai.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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H ELYI

K ÖNYVAJÁNLÓ

SZERVEZETEK
HÍREI

Hagyományteremtő
sportnap
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete 2005. június 3-án sportnapot szervezett a könyvvizsgáló kollégák részére Fehérgyarmaton.

A teniszverseny
eredménye
Helyezések egyéni számban:
I–II. helyezett:
Banda István (Mátészalka),
Rácz Zsolt (Debrecen)
III. helyezett:
Kereszti Lajos (Fehérgyarmat)
Helyezések páros számban:
I. helyezett:
Banda István (Mátészalka)
és Kereszti Lajos (Fehérgyarmat)
II. helyezett:
Szarka György (Nyírbátor)
és Rácz Zsolt (Debrecen)
III. helyezett: Bede József
(Nyíregyháza) és Morgós János
(Nyíregyháza)
A sportrendezvényt hagyományteremtő céllal indítottuk el, bízva
abban, hogy a többi helyi szervezetünknél folytatásra talál, és országos méretűvé alakulhat a kezdeményezésünk.
Hollós András, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szervezet elnöke

Tisztelt Könyvvizsgálók!

Lentner Csaba

Rendszerváltás és pénzügypolitika
■ Az utóbbi bő másfél évtizedben lezajlott
gazdasági, politikai és társadalmi átmenet átfogó
elemzését kapjuk Lentner Csabának, a NyugatMagyarországi Egyetem Pénzügytan- Számvitel
Intézet vezetőjének tollából a közelmúltban
megjelent, Rendszerváltás és Pénzügypolitika
című tanulmánykötetéből.
Az egy kiadványban
most első alkalommal
megjelenő írások számos kérdéskört érintenek a közgazdaságtudományon, illetve
a mindennapi gazdasági életen belül, de
címének megfelelően
mindenekelőtt a széles
értelemben vett pénzügy-politikai kérdésekre koncentrálnak a tanulmányok. Az írások
mindenekelőtt a ma is
a szakmai érdeklődés
középpontjában lévő
költségvetési és monetáris politikai folyamatok átfogó elemzésére
tesznek kísérletet, öszszetett képet festve a tervgazdasági rendszerből
a piacgazdaságba megérkező magyar gazdaságról. A kötet nagy teret szentel az adózással és
az adópolitikával kapcsolatos írásoknak is, és
természetesen nem maradhattak ki belőle a
magyar gazdaság jelenét és jövőjét nagymértékben alakító európai uniós tagság gazdaság-

GKM-támogatás
honlap
kialakításához

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium meghirdette a mikro- és kisvállalkozások interneten való megjelenésének támogatására vonatkozó pályázati felhívást.
A pályázat keretében a honlap-kialakítás összköltségének legfeljebb 40%-a, de maximum 300 ezer forint támogatás nyerhető el. A támogatásra rendelkezésre álló keret 250 millió forint, és a
támogatott pályázatok várható száma 900−1000 darab.
Az idei évben meghirdetett támogatási konstrukció az elmúlt évi
2
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politikai következményeit, folyamatait elemző
munkák sem.
A tanulmánykötetet haszonnal forgathatják
a gazdasági életben zajló folyamatok egészének megértésére törekvő érdeklődők, illetve
szakemberek, ugyanis az írások számos hasznos támpontot adnak
korunk gazdaság-, illetve pénzügypolitikájának átlátásához,
illetve az események
rendszerként való értelmezéséhez.
A feldolgozott témákkal kapcsolatos
írásoktól sokak szinte
automatikusan elfordulnak azok bonyolultsága miatt, de ezúttal emiatt sem kell
aggódnunk. A szakmai
igényességgel megírt
tanulmányok ugyanis olvasmányos, könynyen érthető stílusban
mutatják be a magyar
pénzügypolitika dilemmáit, nyitott kérdéseit és döntéseit, azaz
nem csak az adott kérdéskör specialistáinak
könyvespolcán érdemes egy helyet szorítani a
közelmúltban megjelent kötetnek, hanem az
érdeklődők könyvtára is érdekes és hasznos
munkával gazdagodhat.
KOLOZSI PÁ L P ÉT ER
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004

pályázat folytatásának tekinthető. A tavalyi pályázat
sikeresen zárult, mert 749 pályázó összesen 200,1
millió forint támogatásban részesült.
A támogatási igények június 20-tól szeptember
30-ig nyújthatók be. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.
A pályázati dokumentáció (felhívás, formanyomtatvány, útmutató) letölthető a GKM internetes honlapjáról (http://www.
gkm.gov.hu/felsomenu/palyazatok/hazaipalyazatok/szvp_2005_i.html). A pályázatokkal kapcsolatban a 06-40-200-617 kék számon kérhető felvilágosítás és a www.lendület.hu portál is szolgál információval.
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KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2005.

47. számú (2005. 06. 25.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
a felvételi bizottság 936/2005. számú határozata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta, és
az I. fokon eljáró bizottság határozatát – egy
ellenszavazat és egy tartózkodás – mellett helybenhagyta.

hogy a kérelmező ügyét újbóli megtárgyalásra
visszaadja a felvételi bizottságnak.
50. számú (2006. 06. 25.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és az elhangzottak figyelembevételével egyhangúlag elfogadta a 2006. évi
pénzügyi terv irányelveit.

JÚNIUS

25.)

54. számú (2005. 06. 25.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, a
2005. évi minőség-ellenőrzési tervről készített
tájékoztatót.

55. számú (2005. 06. 25.) határozat
48. számú (2005. 06. 25.) határozat

52. számú (2005. 06. 25.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
a felvételi bizottság 29/2005. számú határozata
ellen benyújtott fellebbezést elbírálta, és az I.
fokon eljáró bizottság határozatát egyhangúlag
helybenhagyta.

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és az elhangzottak figyelembevételével egyhangúlag elfogadta a Magyar
Könyvvizsgálói kamaráról és a könyvvizsgálói
tevékenységről szóló törvény megújítására kidolgozott munkaanyagot.

49. számú (2005. 06. 25.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
− egy tagfelvételi felvételét kérelmező ügyében
(1534/2005.) − egyhangúlag úgy határozott,

TAGOZATI

MUNKA

A pénz- és tőkepiaci tagozat
két konferenciát tart az idén
■ A kamara pénz- és tőkepiaci tagozatának elnöksége 2005. június 3-án tartotta ülését.
Az elnökség döntött arról, hogy az idei évben
két szakmai konferenciát kell szervezni (az elsőt
szeptember elején, tervezett időpont szeptember 14., szerda, a másodikat november végén
− december elején). Mindkét szakmai konferencia beszámít a kötelező kamarai oktatásba
2-2 kreditponttal és ingyenes lesz. A szeptemberi szakmai konferencia tervezett témáiról a
tagozat tagjai e-mail üzenet kaptak, és több
téma közül választhatják ki a nekik leginkább
megfelelőt. A tagság ezen a szakmai napon fogadja el a tagozat szervezeti és működési szabályzatát. Az szmsz tervezete megtekinthető
a kamara honlapján a pénz- és tőkepiaci tagozat szekcióban.
A tagozat elnöksége döntött arról is, hogy
egységesíteni kell a hitelintézeti, befektetésivállalkozási, biztosítótársasági könyvvizsgálói
külön jelentés elkészítését. Az elnökség kialakította ezzel kapcsolatos szakmai álláspontját
és továbbította azt a kamara szakértői bizottságának.
AG Ó C S G Á B O R ,

53. számú (2005. 06. 25.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2005.
évi kötelező szakmai továbbképzések előkészítéséről szóló tájékoztatót.

A

Szinyei
Olvasóterem
és Könyvtár
szeretettel várja tagjait
és minden érdeklődőt,
kedden 13–17, csütörtökön
10–14 óra között a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara
budapesti központjában, a
Szinyei Merse utca 8-ban.
Az olvasóterem igénybevétele
ingyenes, fénymásolási
lehetőség van.
Szakkönyvállományunk
megtekinthető a www.
mkvk.hu oldalon a Könyvtár
menüpont alatt.
(Előző számunkban a nyitvatartási időpont helytelenül jelent meg. Az
elírásért szíves elnézésüket kérjük.)

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
az Országos Számviteli Bizottság és a Magyar
Számviteli Standard Testület munkájáról készített tájékoztatót.
56. számú (2005. 06. 25.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a II. félévi
munkaprogramra vonatkozó javaslatot.
DR. SUGÁR DEZSŐ ,
az MKVK elnöke

A MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA LAPJA
Megjelenik: havonta
Felelős kiadó:
Trautmann Jánosné
ügyvezető igazgató
Felelős szerkesztő:
Nagy Ildikó
A szerkesztőség 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

a pénz- és tőkepiaci tagozat elnöke
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségének
2005. II. félévi munkaprogramja
I.

I.
Szeptember 3. (szombat)
(helyi szervezetek elnökeivel kibővített ülés)
1. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a
könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvényjavaslat véglegesítése (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
2. Az új (oktatásra kerülő) magyar nemzeti
könyvvizsgálati standardok jóváhagyása és a
szükséges tennivalók meghatározása (írásbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete Imréné szakmai alelnök
dr. Nagy Lajos,
a szakértői bizottság elnöke
3. Jelentés a 2005. évi tagdíj- és hozzájárulásidíjfizetés alakulásáról az egyéni és társasági adatlapok feldolgozása alapján. Tájékoztató a nemfizetők köréről és a behajtásra kerülő intézkedésekről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Trautmann Jánosné
ügyvezető igazgató
4. Jelentés a 2005. évi minőség-ellenőrzési adatszolgáltatások értékeléséből levonható tapasztalatokról, információkról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Borbás Máté, a minőségellenőrzési bizottság elnöke
5. A kamara I. féléves pénzügyi gazdálkodásának áttekintése (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
6. Jelentés a könyvvizsgálati kötelező felelősségbiztosítás helyzetéről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Trautmann Jánosné
ügyvezető igazgató
Szász András, az Alkusz Kft.
ügyvezető igazgatója
II.
II.
Október 8. (szombat)

1. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2006. évi
pénzügyi tervjavaslata (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
2. Előterjesztés a kamara vagyongazdálkodásáról, ezzel összefüggésben az Oktatási Kft. további működését kibővítő lehetséges pénzügyi
megoldásokról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Hollós András
általános alelnök
dr. Galambos Péter elnökségi tag
3. Előterjesztés a kamarai kötelező oktatás lebonyolításának 2006. évi elveire (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Pál Tibor oktatási
és továbbképzési alelnök
dr. Ujvári Géza,
az oktatási bizottság elnöke
4
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4. Előterjesztés a kamara nemzetközi tevékenységéről, javaslat a külkapcsolatokban kialakítandó stratégiára (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Eperjesi Ferenc
nemzetközi alelnök
5. Előterjesztés a XIII. Országos Könyvvizsgálói
Konferencia (Eger) tapasztalatainak értékeléséről, állásfoglalás a XIV. Országos Könyvvizsgálói
Konferencia előkészítéséről (helyszín, időpont
megválasztása) (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pál Tibor oktatási
és továbbképzési alelnök
6. Tájékoztatás az EU 8-as irányelv elfogadásáról és a tervezethez képest történt főbb változásokról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete Imréné szakmai alelnök
7. Tájékoztatás az Országos Számviteli Bizottság és a Magyar Számviteli Standard Bizottság
működéséről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete Imréné szakmai alelnök
8. Beszámolók a kamara helyi szervezeteinek
működéséről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zimonyi József
Baranya megyei elnök
Martonosi József
Bács-Kiskun megyei elnök
Seres Péter Békés megyei elnök
III.

III.
November 5. (szombat)
(a helyi szervezetek elnökeivel kibővített ülés)
1. A december 3-án szombaton tartandó küldöttgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása
a) A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2006. évi
pénzügyi tervjavaslata (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
b) Javaslat a minőség-ellenőrzési bizottság mandátumának 2007-ig történő meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete Imréné szakmai alelnök
c) Tájékoztató a kamara etikai eljárásának tapasztalatairól, javaslat az esetlegesen szükségessé
váló intézkedésekre (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hubényi Ernőné,
az etikai bizottság elnöke
d) A további témák a II. félévi elnökségi ülések
döntésétől függően a későbbiekben kerülnek
meghatározásra.
2. Az aktualizált magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok jóváhagyása
Előterjesztők: Fekete Imréné
szakmai alelnök
dr. Nagy Lajos,
a szakértői bizottság elnöke
3. Tájékoztató a mentori rendszer működésének
tapasztalatairól (írásbeli előterjesztés)

Bohus Zoltánné,
a felvételi bizottság elnöke
4. Előterjesztés az államháztartás területén
végzett könyvvizsgálatok helyzetéről (írásbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Printz János, a költségvetési
tagozat vezetője
5. Az IFAC könyvvizsgálati bizonyosságot
nyújtó és egyéb szolgáltatásokra, valamint a
minőség-ellenőrzésre vonatkozó standardjai
magyarországi adaptációjának helyzete (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete Imréné szakmai alelnök
Előterjesztő:

IV.

IV.
December 10. (szombat)
1. A küldöttgyűlés tapasztalatainak értékelése,
a tennivalók meghatározása
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
2. A kamara 2006. I. félévi munkaterve (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
3. Tájékoztató a kamara középtávú programjának végrehajtásáról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
4. Tájékoztató az építőipari vállalkozások könyvvizsgálata módszertani füzetének és az igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatásának közreadásáról
Előterjesztő: dr. Nagy Lajos,
a szakértői bizottság elnöke
5. Tájékoztató a 2005. évi okleveles könyvvizsgálói képzés tapasztalatairól (a beiskolázás, a
lemorzsolódás problémái, a vizsgák tapasztalatai). A tankönyvellátás helyzete, a tananyagok
aktualizálása. (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pál Tibor oktatási és továbbképzési alelnök
6. Tájékoztató a kamarai tagozatok működésének tapasztalatairól (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete Imréné szakmai alelnök
és a tagozatok vezetői
7. Tájékoztató a kamarai szolgáltatások fejlesztéséről, a szakmai tanácsadás országos hálózatának kiépítéséről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Trautmann Jánosné
ügyvezető igazgató
Megjegyzés:
Valamennyi ülésen napirendi pontként szerepelnek a tagfelvételi és fegyelmi ügyek, valamint szükség szerint tájékoztató a kamara
érdekkörébe tartozó eseményekről, jogalkotói
munkáról.
DR. SUGÁR DEZSŐ,
az MKVK elnöke

A szakértői bizottság
beszámolója
(Folytatás az 1. oldalról.)
2004. évben felülvizsgáltuk a kisvállalkozások módszertani útmutatóját, amelyben figyelembe vettük a könyvvizsgálati standardok, a
számviteli törvény, valamint az egyéb törvények
(például az adótörvények), jogszabályok változásait. A módosított módszertani útmutatót a
kamara tagjai megtalálják a kamara honlapján,
az abban foglaltakat már a 2004. évi könyvvizsgálatuknál hasznosítani tudták.
Nagy érdeklődést váltott ki a kamara tagjai
között a mikrovállalkozások könyvvizsgálata
számítógépes programjának (Audit Partner’m
szoftver) elkészítése. A számítógépes programot CD formában juttatták el a több mint
1500 érdeklődő számára. A programot – az
elnökség döntése alapján – önköltséges áron
vehették meg a tagok.
A számítógépes program kamarai bevezetése, menedzselése jobb, pontosabb előkészítést igényelt volna. Meg kell jegyezni, hogy
sok könyvvizsgáló a program alkalmazásakor
találkozott először szakmai mélységben a számítógéppel, így nekik meg kellett birkózni annak nehézségeivel is.
A számítógépes program felülvizsgálatában,
tesztelésében több gyakorló könyvvizsgáló is
részt vett, ennek eredményeként a kezdeti – első
változatban – meglévő hibák jelentős részét kiküszöbölték. A mikrovállalkozások módosított
számítógépes programját úgynevezett jótállás
keretében a kamarai tagok regisztrálás után
letölthetik a kamara honlapjáról.
Kidolgoztuk a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló 164/2003. (X. 18.) kormányrendelettel
összefüggő könyvvizsgálói feladatokat. A jelentés mintája – amely negatív bizonyosságot tartalmaz – felkerült a kamara honlapjára, illetve a
kötelező oktatáson ismerték meg a tagok.
A bizottság kidolgozta az elnökség által elfogadott kötelező biztosítási összeg meghatározásához, valamint a fedezet folyamatosságának
irányelvéhez az iránymutatást, amelyet a Hírlevélben olvashattak a kamara tagjai.

A mentori rendszer felügyelete
Tovább növekedett a mentori rendszerben foglalkoztatottak száma. A könyvvizsgálójelöltek
kezdenek megbarátkozni ezzel a szakmailag
fontos képzési formával, egyre több pozitív viszszajelzés támasztja ezt alá. Csak elvétve fordult
elő, hogy a könyvvizsgálójelölt nem ismerte a
mentori rendszer kötelező jellegét.
A bizottság a mentorok munkájának megkönnyítésére, az egységes számonkérés előse-

gítése céljából módszertani útmutatót készített, amelyet a könyvvizsgálójelölt munkájának értékelése mellett az érdekeltek részére
is eljuttatott.
2004-ben új csoportot indítottunk a közalkalmazottak, köztisztviselők mentori rendszerében részt vevők számára. A mentori rendszer
felügyelete az alapszabály módosításával átkerült a felvételi bizottság hatáskörébe.

Minőség-ellenőrzési feladatok
A szakértői bizottság részt vett a minőségellenőrzési szabályzat módosításában, az abban foglaltakkal egyetértett. Az alapszabály
felhatalmazása alapján a minőség-ellenőrzési
bizottsággal közösen elkészítettük a 2004-ben
folytatott minőség-ellenőrzések kérdőíveinek
felülvizsgálatát, értelmezéseken alapuló pontosítását. Az új kérdőíveket a tagság a kötelező
továbbképzés keretében is megismerhette. A
szakértői bizottság egyszer élt azzal a jogával,
hogy kérje a minőség-ellenőrzési bizottságot
egy adott ügyben a minőség-ellenőrzés lefolytatására. A minőség-ellenőrzés a lefolytatott
vizsgálat alapján kifogást nem talált a könyvvizsgáló munkájában.

A könyvvizsgálói tevékenységet
meghatározó jogszabályok
véleményezése
A törvények előkészítése során a kamara véleményét egyre többször kérik ki. A szakértői
bizottsághoz eljuttatott jogszabálytervezeteket
– az időfaktor figyelembevételével – egyre szélesebb kör bevonásával véleményeztetjük. Véleményeink, javaslataink többször meghallgatásra
találtak, ezekből csak néhányat emelünk ki.
A számviteli törvény módosításakor elfogadták azt a kamarai álláspontot, amely szerint a
könyvvizsgálói jelentés szerves része a könyvvizsgálói záradék (vélemény) és ebből kifolyólag a könyvvizsgálói jelentést közzé kell tenni.
A könyvvizsgálói jelentésnél egyéb módosításokat is elfogadtak.
A cégtörvény módosítása lehetővé tette a
könyvvizsgálók számára is, hogy a cégbíróságnál kezdeményezzék a cégnyilvántartásból
való törlést. Részt vettünk a gazdasági társaságokról szóló új törvény koncepciójának vitájában. Ígérettel bírunk, hogy a könyvvizsgálattal
kapcsolatos fontosabb elvek a kamarai törvényben, a Gt-ben, illetve a számviteli törvényben
lesznek szabályozva.
Változatlanul problémát jelent, hogy a törvények, jogszabályok véleményezésére rendkívül
rövid határidők állnak rendelkezésre, így azok
érdemi felülvizsgálatát nem lehet elvégezni.
A bizottság több tagja aktívan részt vesz az
új kamarai törvény előkészítésében. A bizottság

tagjai rendszeresen véleményezik − az APEH
megkeresésére − a következő évek adóbevallásainak nyomtatványait.

Vélemények, állásfoglalások
A szakértői bizottság az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően minden bizottsági ülésen
foglalkozik a kamarai tagok, esetenként egyéb
szervezetek írásos megkeresésével, amelyben
véleményt, állásfoglalást kérnek az általuk
problémásnak, nem egyértelműnek vélt témakörökkel kapcsolatban. A kérdéseket feltevők
minden esetben közvetlenül kapnak értesítést a bizottság által kialakított álláspontról.
A több könyvvizsgálót érintő kérdések és az
azokra adott válaszok a kamara honlapjára is
felkerülnek, név, cím és egyéb azonosító adatok nélkül.
A 2004. évet megelőző időszakban keletkezett – a kamara honlapján lévő – bizottsági állásfoglalások pontosítása megtörtént.

Egyéb szakmai feladatok
A szakértői bizottság részt vett a kötelező oktatási anyagok pályázati kiírásában, azok elbírálásában. Részleges szakmai kontrollt gyakorolt az egyéb oktatási anyagok kiadása előtt.
A bizottság javaslatot tett konkrét témák megjelölésével a 2005. évi kötelező továbbképzési
formákra. A pályázat eredménytelensége miatt nem valósult meg a takarékszövetkezetek
könyvvizsgálatára tervezett módszertani útmutató kiadása.
A kamara által 2004-ben szervezett konferenciákon a bizottság aktívan részt vett.

A 2005. évre kitűzött feladatok
A bizottság a 2005. évi feladatait a küldöttgyűlés
által elfogadott pénzügyi tervben meghatározott
keretek között kívánja megvalósítani.
A fő célkitűzések között szerepel:
● az új (módosított) nemzetközi könyvvizsgálati standardokhoz igazodó magyar nemzeti
könyvvizsgálati standardok elkészítése, azoknak a tagsággal való megismertetése,
● a jelenleg érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok könyv alakban való megjelentése,
● az igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatójának elkészítése,
● az építőipari módszertani füzetek elkészítése,
● a tagok által feltett kérdések határidőre
való megválaszolása,
● a középtávú programból a 2005. évre eső
feladatok elvégzése.
D R . N AGY L A J O S ,
a szakértői bizottság elnöke
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Ú TI

BESZÁMOLÓ

JELENTŐSEK A SAJÁT RENDSZEREK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK

Konferencia az európai vállalati
kormányzásról
Az Egyesült Királyságban, Leeds-ben 2005. április 28−30-án
megtartott konferencián az előadók általában a vállalati kormányzással
kapcsolatos kutatás célját, hipotéziseit és az empirikus kutatás
módszereit és eredményeit ismertették. A beszámolóból kiderül, hogy −
mind a fejlett, mind a fejlődő piacgazdaságokban − a kutatásra
az utóbbi években világszerte a robbanásszerű növekedés jellemző.
■ A konferenciát az Európai Pénzügyi Vezetési
Társaság (EFMA) a Leedsi Konferencia Központban rendezte meg. A konferencia szponzorai a
Leedsi Egyetem Business School-ja és a Wiley
Nemzetközi Könyvkiadó voltak.
A konferencia elnöki tisztét David Hillier
úr, a Leedsi Egyetem professzora töltötte be.
A Leedsi Egyetem Business School-jának dékánja, Andrew Lock professzor rövid beszéddel
fogadta a konferencia résztvevőit. (Nyomtatott
formában nem készítettek a konferencia előadásait
teljességében átfogó anyagot, de 6 előadás anyagát
kiadták nyomtatott formában. Ez és a konferencia
programja megtalálható az MKVK könyvtárában.
Interneten a http://www.efmaefm.org honlapon a
konferencia minden előadása elérhető.)
A konferencia előadásai általában két párhuzamos szekcióban folytak. Kivétel a Vállalati
Kormányzás Európában címmel megrendezett
plenáris ülés. Az ülésen az alábbi előadások
hangzottak el:
● Nemzetközi vállalati kormányzás
Diane Denis, Purdue Egyetem
● A vállalatok célja a tulajdonosi érték maximalizálása?
Claudio Loderer, Berni Egyetem
● A vállalati tulajdonlás, Fejlődési folyamat
és szabályozás
Julian Franks, London Business School
● Vállalati kormányzás és információhatékonyság az értékpapírpiacokon
Kevin Keasey, Leedsi Egyetem
Az előadásokra jellemző, hogy vagy magát
a vállalati kormányzási témát, vagy a vállalati
kormányzás egy-egy részterületét átfogó jelleggel tárgyalják. Ezek voltak a konferencia meghatározó jellegű előadásai. (A plenáris ülés első
előadására visszatérek a beszámolómban.)
A konferencia két napján összesen 37 szekcióban hangzottak el előadások. Ezek az előadások
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a vállalati kormányzás egy-egy részterületének
kutatási témáival foglalkoztak.
Az előadók általában a kutatás célját, hipotéziseit és az empirikus kutatás módszereit és
eredményeit ismertették. A előadásokhoz referensi hozzászólások kapcsolódtak. Az elhangzott
szekcióelőadások témáiba történő betekintés érdekében a következőkben ismertetem a kiemelt
szekcióelőadások konkrét címeit.
Szekcióelőadások:
•A bankok mint a cégek egyik érdekhordozó csoportja,
•Banki tulajdonlás, osztalék és vállalati érték
a kontinentális Európában,
•Közzététel a vállalkozás folytatásának elvéről,
A vállalati kormányzás és a könyvvizsgálói
tekintély,
•Bennfentes kereskedelem és vállalati kormányzás – Németország,
•Vezetői javadalmazás és vállalati kormányzás,
•Vezetői kockázatvállalás és értékképzés az
Egyesült Királyságban folyó cégvásárlásoknál
a magas és alacsony színvonalú technológiai
ágazatokban,
•Törvény és az igazgatóságok, Európai példák,
•Új jelenségek a vezetői javadalmazásban,
Példák a vagyonkezelő cégek területéről az
Egyesült Királyságban,
•Vállalati teljesítmények és vezetői sikerek
a családi vállalkozásoknál,
•Tulajdonosi koncentráció, monitorozás és
optimális igazgatósági struktúra,
•Miért tesznek önkéntesen eleget a vállalatok a Vállalati Kormányzási Kódexek (Legjobb
gyakorlat) követelményeinek?
•Vezetői részvényopció értékelése az Egyesült Királyságban,

•Hogyan hatnak a pénzügyi döntések a vállalati tulajdonosi struktúrára?
•Családi tulajdonú vállalatok és a teljesítmények,
•A termelékenység, a hatékonyság és a cég
növekedése,
•A zártkörű társaságokba történő befektetések és a közzétételi politika,
•Rá lehet-e bízni a kövér macská(k)ra a tejfölt? – Egy empirikus elemzés a Német Vállalati Kormányzási Kódex önszabályozási követelményeiről,
•Vezetői javadalmazás és teljesítmény az Egyesült Királyságban,
•Az intézményi tulajdonlás értékelési hatásai,
•Vállalati kormányzás, részvénytulajdonosi
konfliktusok és a könyvvizsgálat minősége,
•A vállalati kormányzás hatása a zárt végű
alapok esetében
NEMZETKÖZI VÁLLALATI
KORMÁNYZÁS
Úgy gondolom, hogy a nemzetközi vállalati kormányzás kutatásának átfogó értékelése
olyan téma, amely többek érdeklődésére számot tarthat. Ezért a következőkben a Nemzetközi vállalati kormányzás című előadás főbb kérdéseit emelem ki.
A tanulmány egyik szerzője, a konferencián
előadó Diane K. Denis, a másik John J. McConell.
Célkitűzésük szerte a világon folytatott vállalati
kormányzásra vonatkozó kutatások két nemzedékének tanulmányozása. A szerzők azokra az
országokra koncentrálnak, ahol az USA-tól eltérő vállalati kormányzási rendszer működése a
jellemző. Ehhez hozzá kell tenni azt a megjegyzést, hogy e tanulmány a vállalati kormányzási
kutatásokat amerikai szemszögből vizsgálja.
A szerzők véleménye szerint a vállalati kormányzási kutatások első nemzedéke az USAban folytatott kutatások modelljét követi. Ezek
a kutatások az egyes országokban alkalmazott
irányítási mechanizmusokat vizsgálták, különös
tekintettel az igazgatóság összetételére és a tőkét
biztosító tulajdonosokra. A vállalati kormányzási kutatások második nemzedéke a különböző
jogrendszereknek a vállalati kormányzás struktúrájára és hatékonyságára gyakorolt hatását
vizsgálja és összehasonlítja a különböző nemzeti rendszereket.
A kutatások első nemzedékét képviselő Jensen
és Meckling (1976) Adam Smith-ig (1776) vezetik
vissza a vállalati kormányzási elméletek vizsgálatát. Azokra a kérdésekre keresik a választ, hogy
a vállalkozók, a tulajdonosok és a menedzserek
hogyan minimalizálhatják a tulajdon és az ellenőrzés szétválasztásából eredő konfliktusokat

és ennek nyomán a vállalati értékben bekövetkező csökkenést.
Jensen és Meckling lerakták a vállalati kormányzási kutatások fősodrának, mind az elméleti mind az empirikus alapjait. A ’70-es és
’80-as években a kutatásaik túlnyomó részben
az amerikai vállalatokra irányultak, és ez által
tovább bővítették az előző amerikai vállalati kormányzási kutatásokat. Az 1990-es évek elejére
tehető, hogy más országokban is jelentőssé vált a
vállalati kormányzás kutatása. Ezek a kutatások
elsősorban a világ legfőbb gazdasági hatalmaira
irányultak. Az utóbbi években világszerte a vállalati kormányzási kutatás robbanásszerű növekedésének lehetünk tanúi mind a fejlett, mind
a fejlődő piacgazdaságokban.
A VÁLLALATI KORMÁNYZÁS FOGALMA. A

tanulmány a vállalati kormányzást olyan mechanizmusok összességeként határozza meg,
amely magában foglal mind intézményi, mind
piacgazdasági elemeket, és amelyek arra késztetik a részrehajló, a vállalat felett a működés tekintetében ellenőrzést gyakorlókat, hogy olyan
döntéseket hozzanak, amelyek biztosítják a tulajdonosok számára a vállalat értékének maximalizálását.
A tanulmány felépítése:
I. Bevezetés
A. Belső kormányzási mechanizmusok
• igazgatóság
• tulajdonosi struktúra
B. Külső kormányzási mechanizmusok
• vállalat felvásárlások (Piaci mechanizmus)
• jogrendszer
II. A nemzetközi vállalati kormányzási kutatások első nemzedéke
A. Igazgatóság
• az igazgatóság összetétele
• a vezetők javadalmazása
B. Tulajdon és ellenőrzési jogok
• a tulajdonosi koncentráció a világon
• tulajdonosi változások a privatizáción keresztül
• az ellenőrzési jog megszerzésének
egyéni haszna
C. Külső ellenőrzés (vállalat felvásárlások)
III. A nemzetközi vállalati kormányzási kutatások második nemzedéke
A. Törvényi védelem és a gazdasági növekedés
B. Ellenőrzési jog versus tulajdonjog: az
ellenőrzési jog megszerzésének egyéni haszna
IV. A nemzetközi vállalati kormányzás fejlődési tendenciái
V. Következtetés és a jövőbeni kutatások
iránya
A vállalati kormányzási mechanizmusok két
nagy csoportba sorolhatók. Ezek a belső és a

külső mechanizmusok. A tanulmány a bevezetés után a vállalati kormányzás belső mechanizmusait tekinti át.

kutatások áttekintését a tanulmány harmadik
fejezete tartalmazza.
JOGRENDSZER, KUTATÁSI IRÁNYOK. LaPorta,

BELSŐ MECHANIZMUSOK. A belső mechaniz-

musok között az igazgatóság és a tulajdonosi
struktúra kiemelkedő szerepet tölt be.
Az igazgatóság legfőbb felelőssége a tulajdonosi érdekek képviselete. Legfontosabb feladatai
az ügyvezetők alkalmazására, elbocsátására és
javadalmazására vonatkozó döntések meghozatala, olyan módon hogy fél szemüket mindig a
tulajdonosi érték maximalizálásán tartják. Amíg
az elméletben az igazgatóság egy hatékony eleme
a vállalati kormányzásnak, addig a gyakorlatban
szerepe és értéke kevésbé tisztázott.
Az USA-ban például számos esetben az igazgatóságban olyan tagok is vannak, akiket az igazgatóságnak kellene monitoroznia. Esetenként ők
alkotják az igazgatóság többségét. Az sem ritka,
hogy az ügyvezető látja el az igazgatóság elnöki
tisztét. Az igazgatósági tagok választási folyamatát
erősen kézben tartja az ügyvezetés. Saját kiegészítésem a fentiekhez, hogy ezek az anomáliák
hazánkban is gyakran előfordulnak.
A belső mechanizmusok másik eleme a tulajdonosi struktúra. A gyakorlatban ritka az olyan
cég, ahol a tulajdonosi és ellenőrzési funkciók
teljesen elkülönülnek. A vállalat működése felett
ellenőrzést gyakorlók sok esetben rendelkeznek
bizonyos tulajdoni hányaddal, és a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk függvényében rendelkeznek bizonyos ellenőrzési joggal a cég fölött.
Logikusnak tűnik az a feltételezés, hogy a tulajdonosi és ellenőrzési funkciók közötti átfedés
csökkenti az érdekek összeütközését és ezáltal
a cég értéknövelése irányában hat. A gyakorlat
azt bizonyítja, hogy a tulajdonosi és ellenőrző
funkciók és a vállalat értéke közötti kapcsolat
ennél sokkal bonyolultabb.
Az egyes tulajdonosi, illetve érdekcsoportok,
az állam mint tulajdonos szerepét és a privatizáción keresztül bekövetkezett tulajdonosváltás
kérdését szintén megvilágítja a tanulmány.
KÜLSŐ MECHANIZMUSOK. A külső vállalati

kormányzási mechanizmusok között a vállalatfelvásárlások és a jogrendszer szerepe kerül
tárgyalásra. Amikor jelentős eltérés van a cégek
tényleges és lehetséges jövőbeli értéke között,
a külső felek számára vonzó lehet a cég fölötti
ellenőrzés megszerzése, a cég felvásárlása. A cég
felvásárlása ugyanakkor jelentős fenyegetettséget
jelent a vezetés számára, ezért érdekeltté teszi a
vezetést abban, hogy magasan tartsa a cég értékét és ily módon csökkentse a fent említett eltérés kialakulásának az esélyét. Ez utóbbi állítás
adja a magyarázatát annak, hogy miért jelentik
a vállalatfelvásárlások a vállalati kormányzás
külső ellenőrzésének piaci elemét.
Az első generációs vállalati kormányzási kutatások kevés figyelmet szentelnek a másik külső
mechanizmusnak, a jogrendszernek. A második
generációs nemzetközi vállalati kormányzási

Lopez-de-Silanes, Shleifer és Vishny (1998) kutatatásai arra a kérdéskörre irányulnak, hogy a
jogrendszer alapvetően meghatározó elemét
képezi-e a vállalati kormányzásnak. Az empirikus vizsgálattal alátámasztott eredményeik azt
mutatják, hogy jelentős különbségek vannak az
egyes országok között a jogrendszerben, a jog
által biztosított befektetői védelem mértéke és
a törvények betartatása tekintetében. Azokra az
országokra, ahol a befektetői védelem alacsony,
általában a magas tőketulajdonosi koncentráció
kialakulása és a tőkepiacok fejletlensége a jellemző. A tőkebiztosítók másik csoportjába a hitelezők tartoznak. A tulajdonosok és a hitelezők
közötti konfliktusok kezelése szintén tárgya a
kutatásoknak.
A tanulmány negyedik fejezete azokat a kutatásokat tekinti át, amelyek a következő kérdésekre keresik a választ:
•Létezik-e a vállalati kormányzásnak egy
adott, helyes rendszere?
•Mely ország vagy vállalat jellemzői határozzák meg, hogy milyen rendszer tekinthető
optimálisnak?
ÖSSZEGZÉS. A konklúziókat és a kutatások jö-

vőbeni irányát az ötödik fejezet foglalja össze.
A szerzők véleménye szerint a vállalati kormányzási kutatások első nemzedéke az USAban folytatott kutatások modelljét követi. Ezek
a kutatások az egyes országokban alkalmazott
irányítási mechanizmusokat vizsgálták, különös
tekintettel az igazgatóság összetételére és a tőkét
biztosító tulajdonosokra. A vállalati kormányzási kutatások második nemzedéke a különböző
jogrendszereknek a vállalati kormányzás struktúrájára és hatékonyságára gyakorolt hatását
vizsgálja és összehasonlítja a különböző nemzeti rendszereket.
A vállalati kormányzási kutatások bizonyítják, hogy szerte a világon jelentős különbségek
vannak a tulajdonosi szerkezetben és a jogrendszerben, amelyek alapvető hatást gyakorolnak
a vállalati kormányzási rendszer kialakulására
és működésére.
A szerzők véleménye szerint a vállalati kormányzás kiterjedt irodalma sokat mond a vállalati kormányzásról, de az üzenet messze nem
világos vagy teljes. Sok még a tennivaló. Napjainkban emelkedik a vállalati kormányzási rendszerek, a nemzetgazdasági és cégértékek közötti
kapcsolat megértésének jelentősége. A szerzők
kiemelik annak jelentőségét, ahogyan a fejlődő
piacgazdaságok tekintenek a fejlett piacgazdaságokra, s fontosnak tartják annak meghatározását, hogy miként építsék fel a saját vállalati
kormányzási rendszerüket.
B O R DA M Á R IA ,
a FEE társasági törvénnyel és vállalati
kormányzással foglalkozó munkabizottságának tagja
2005. július–augusztus • HÍRLEVÉL
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Ú TI

BESZÁMOLÓ

KIVÁRNAK A KÖZFELÜGYELET LÉTREHOZÁSÁVAL

A Visegrádi országok
könyvvizsgálói
kamaráinak találkozója
A V4-ek könyvvizsgálói kamaráinak vezetői és a FEE képviselői
a Pozsonyban megtartott találkozón többek között az IAS-ek/IFRS-ek
bevezetését, a számviteli standardok alkalmazását és a közfelügyeleti
intézmények létrehozását vitatták meg.
■ 2005. június 2–4. között a szlovákiai Pozsonyban rendezték meg az Európai Könyvvizsgálói Szövetség (FEE) tagszervezetei közül
a V4-országok könyvvizsgálói kamaráinak éves
elnöki találkozóját. A tagországok képviselőin
kívül ez évben két új – esetlegesen − kandidáló ország is lehetőséget kapott szervezetük és
munkájuk bemutatására.
Ennek megfelelően meghívást kapott:
• Dr. Marin Toma, a Romániai Könyvvizsgálók és Mérlegképes Könyvelők
(CECCAR) testületének elnöke
• Dr. Mihail Dinev, a Bolgár Mérlegképes
Könyvelők Intézetének elnöke
A FEE képviseletében jelen voltak:
• David Devlin, a FEE elnöke
• Jaques Potdevin, a FEE elnökhelyettese
• Henri Olivier, a FEE főtitkára
A találkozó főbb napirendi pontjai:
• IAS-ek/IFRS-ek bevezetése a közép-európai,
valamint a kandidáló országokban
• Könyvvizsgálat az ISA szerint a közép-európai, valamint a kandidáló országokban
• 8. számú EU-direktíva a V4-országaiban
• Előretekintés a számviteli szakma és a könyvvizsgálat jövőbeni fejlődése az EU-ban
A nemzetközi számviteli standardok témakörben a tagországok bemutatták saját nemzeti
sajátosságaikat. Milyen út vezetett a standardok
kialakításához, illetve az egyes államokban mely
gazdasági társaságok és mióta veszik figyelembe
és használják a standardok előírásait.
A témakörön belül a V4-ek vázolták az oktatás területén elért eredményeiket. A bemutatott és elmondott prezentációk alapján kiderült,
8
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hogy az országok nagy hangsúlyt fektettek a
folyamatos oktatásra, képzésre, valamint továbbképzésre. A vizsgakövetelmények szintjét
és a kötelező éves képzés óraszámát tekintve
általános célként említhető a szigorítás és az
óraszámemelés. Kiemelt és hangsúlyos tényezőként szerepelt az „egy életen át való tanulás
és oktatás” szerepe, és egyre inkább elterjedté
vált a kamarák életében is az internet adta lehetőség használata.
A számviteli standardok adaptálása − különösen a 2005. évben − az összes V4-ország számára igazi kihívást jelentett és jelent továbbra
is. Nemcsak Magyarország küzd azzal a problémával, hogy készek lennének a szerződést
elfogadni és aláírni, megkezdeni a standardok
fordításával kapcsolatos munkát, azonban Londonból nem érkezik a megkeresésünkre, illetve
mások megkeresésére sem érdemi válasz. Tehát
ez a probléma nem egyedi. Többen elmondták, hogy a kiadás költségeihez más szervezetek is hozzájárultak, többek között nem egy
V4-országban a Világbank is. A korábbi évek
gyakorlata szerint a standardokon kívül a módszertani útmutatót is minden tagállam meg kívánja jelentetni.
A napirendi pont alpontjaként a V4-ek megvitatták a saját minőség-ellenőrzési rendszerük
eredményeit. A FEE elnöke és minden kamara vezetője elismeréssel nyilatkozott az MKVK
minőség-ellenőrzési rendszeréről, valamint az
idáig elért és a tervezett eredményekről. Elmondható, hogy precedensértékű lehet a V4-országok számára kamaránk minőség-ellenőrzési
rendszere, és többen annak adtak hangot, hogy
a jövőben felvennék a kapcsolatot az MKVK
vezetőivel segítségnyújtás, illetve tapasztalatcsere céljából.

Az elhangzott magyar előadások alapján a többi előadó, valamint a FEE vezetői is kiemelték
Magyarországot, hogy példaértékű az MKVK
és a Pénzügyminisztérium együttműködése és
kapcsolata a kamarai törvény megújítására irányuló munkákban.
Kiemelt hangsúllyal szerepelt még a közfelügyeletek kérdése, amely szorosan kapcsolatba
hozható az EU 8-as számú direktívájával. A FEE
elnöke, David Devlin beszámolója szerint az
EU 8-as számú direktívája 2005. június 23-án
(lapzártánk után) kerül az Európai Parlament
elé szavazásra.
A közfelügyelet bevezetésével minden tagország kivárja az EU Parlament szavazását, addig
ebben a kérdésben nem történik előrelépés.
A háromnapos ülés konklúziói:
• Az oktatás és továbbképzés fontossága
• Standardok mielőbbi fordításának megkezdése
• A 8. direktíva, 2005. június 23-án szavaz
róla az Európai Parlament
• 2006. évben az éves találkozó házigazdája
Magyarország lesz
D R. S UGÁR D EZ S Ő,
az MKVK elnöke

D R. EPER JESI F ER ENC ,

az MKVK nemzetközi alelnöke

INTERNET
Fórum
Gyakran előfordul, hogy gyors szakmai
segítségre van szükségünk. Ennek egyik
formája lehet a kamara honlapján működő
fórum. A honlapra történt bejelentkezés
után bármely témában fölteheti kérdéseit,
vagy ha ilyen témakörben még nem indítottak fórumot, akkor új témát is indíthat.
Az „Új hozzászólás” vagy a „Válasz erre”
(amennyiben egy előző hozzászólásra kíván válaszolni) linkre kattintva írja be üzenetét a megjelenő szövegdobozba, majd a
„Rendben” gombra kattintva az üzenete
máris olvasható lesz a fórumban.
Minél gyakrabban látogatnak el a fórumra, és minél többet szólnak hozzá az
egyes témakörökhöz, annál eredményesebben használható ki ez a felület is az
egymásnak kölcsönösen adható segítségnyújtásra, eszmecserére.
Ha bármilyen kérdése, észrevétele van
a honlappal kapcsolatban,
jelezze Tóth Erikának a
terika@mkvk.hu e-mail címen.
Hasznos böngészést kívánunk!

SOK MÚLIK A HELYI SZERVEZETEKEN

Beszámoló az oktatási
bizottság
2004. évi tevékenységéről
A küldöttgyűlés április 23-án egyhangúlag elfogadta az oktatási
bizottság elnökének beszámolóját, aki köszönetet mondott a helyi
szervezetek aktív részvételéért.
■ A kamarai képzési tevékenységébe tartozik:
•a könyvvizsgálói képzés irányítása, a nyilvántartással, a vizsgaszervezéssel, valamint a
vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása,
•a kamarai tagok szakmai továbbképzésének koordinálása, a továbbképzés színvonalas
lebonyolításával járó feladatok elvégzése,
•a speciális képzettséget, minősítést biztosító tanfolyamok szervezése, lebonyolítása,
•továbbá – az oktatási alelnökkel közösen
– a bizottság látja el a könyvvizsgálói éves konferenciák szervezési feladatait is.
Az értékelés során a tanfolyami értékelőlapok
összesítőin közölt könyvvizsgálói véleményeket, a vizsgáztatási tapasztalatokat, valamint
a személyesen megfogalmazott véleményeket
is figyelembe vettük, összesítettük. A szakmai
továbbképzés végrehajtását az oktatási bizottság a helyi szervezetekkel közösen a szakmai
továbbképzési szabályzat alapján, a könyvvizsgálói képzést a vizsgaszabályzat alapján
irányította.

lag szervezett póttanfolyamon sem vettek részt
− ismételt ellenőrzést követően −, az oktatási
bizottság átadta az etikai bizottságnak.
Az előző évi 163 tanfolyami csoport helyett
2004-ben 122 csoportban tudtuk a továbbképzéseket megszervezni, lebonyolítani. Bár a kamarai
létszám növekedett, hatékonyabb oktatásszervezéssel sikerült jelentős csoportszámcsökkenést
elérni. Az átlagos csoportlétszám 46 fő volt, ezen
belül a létszám 33 és 60 fő között változott.
A tanfolyamokról a résztvevő kamarai tagok
– az eddigi gyakorlatnak megfelelően – értékelő lapot állítottak ki. Az értékelő lap a továbbképzés valamennyi lényeges eleméről tartalmaz
kérdéseket. Az értékeléseket a helyi szervezetek
összesítették, és feldolgozás után elküldték az
oktatási bizottság munkatársainak.
AZ OKTATÁSI ANYAG SZÍNVONALA, SZEMLÉLTETÉS, PÉLDÁK. A felmérésre és a könyv-

zetek oktatásszervező munkájában is kiemelt
figyelmet igényeltek. Megállapítható, hogy a
helyi szervezetek megkülönböztetett figyelemmel, színvonalas oktatásszervező munkával látták el megnövekedett feladatukat.
A kialakult gyakorlatnak megfelelően az okta-

vizsgálói véleményekre alapozva megállapítható, hogy az elmúlt években az oktatási anyag
színvonala, használhatósága, a helyi szervezetek
munkája, a tárgyi, technikai feltételek az elmúlt
években fokozatosan javultak. A továbbképzésen részt vevők alapvetően elégedettek voltak
az oktatási anyag színvonalával, ugyanakkor
Az értékelő lapok feldolgozása
kritikai észrevételeket
A MINŐSÍTETT, ÉRTÉKELT
ÁTLAGOS ÉRTÉK
is megfogalmaztak. A
SZEMPONTOK
2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
teljesség igénye nélkül
Az oktatási anyag színvonala,
néhány jellemző észreszemléltetés, példák
4,0
4,4 4,5
4,5 4,5
vételt, véleményt ismertetünk.
A feldolgozott standardok
gyakorlati alkalmazhatósága 3,7
4,2 4,4
4,3 4,3
•Az anyag túl iskolás
volt,
nehéz a gyakorlati
A helyi szervezetek
alkalmazhatósága.
szervezési munkája
4,6
4,7 4,8
4,7 4,8
•Magas színvonalú,
A tárgyi és a technikai
érthető, ugyanakkor hiáfeltételek biztosítása
4,3
4,6 4,5
4,7 4,6
nyosság a kevés iratminta, gyakorlati példa.
•Az elméletet gyakorlatilag nem lehet megtók felkészítése 2004. augusztus végén megtörtént.
2004-ben az oktatók felkészítését kettő napos valósítani.
oktatási programban kellett biztosítani.
•Hiányzott az összefoglaló tartalomjegyA szakmai továbbképzés 2004. október ele- zék.
A 2004. ÉVI SZAKMAI
jén kezdődött el és decemberben fejeződött
•Egyes példákat mélyebben ki kellett volna
be. Így a kamara tavaly is biztosította a tagok dolgozni, az anyag több oktatási időt is kitölTOVÁBBKÉPZÉS TAPASZTALATAI
számára az évi 24 órás továbbképzésen való tene, több oktatási időt igényelne.
A 2004. évi szakmai továbbképzés időtartama részvételt.
•Arányait tekintve a valós értékkel való
24 óra volt. A küldöttgyűlés 2004. évi döntése
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően foglalkozás túldimenzionált volt, eltolódott az
alapján az említett időtartamból kettő napot az idén is póttanfolyamot kell azoknak szer- oktatási idő aránya a viszonylag szűk réteget
(16 óra) az elnökség által elfogadott tematika vezni (37 fő), akik – különböző okok miatt – a érintő speciális ismeretek, példák javára.
és továbbképzési segédanyag felhasználásával, továbbképzési kötelezettségüket szervezett for•Az adókkal kapcsolatos változások túlzottan
míg egy napot a helyi szervezetek (szakmai mában nem tudták teljesíteni. Az említett tan- kevés helyet, időt kaptak az anyagban.
napok), a tagozatok, valamint a kamara ok- folyamot központilag szervezve és lebonyolítva
Az utóbbi problémát már 2003-ban is jeleztatási gazdasági társasága közreműködésével 2005. március végén tartottuk meg. Azoknak a ték a kollégák, bár tekintettel kellene lenni arra,
tartottunk meg.
kamarai tagoknak a névsorát, akik a központi- hogy amikor a továbbképzési anyagok készülnek,
Így két napra kellett oktatási anyamég nincs elfogadott adótörvény.
CSOPORTOK
ÁTLAGOS
MIN.-MAX. ÁTLAGOS
got biztosítani, az oktatókat is az ÉV
SZÁMA
CSOPORTLÉTSZÁM CSOPORTLÉTSZÁM
említett időtartamra kellett felkészíteAZ OKTATÓK MUNKÁJA. Az előző évek(fő/csoport)
(fő/csoport)
ni, ugyanakkor a helyi szervezetekre
hez hasonlóan a továbbképzés színvo194
Nincs adat
Nincs adat
újabb feladatok hárultak. Mindezek 2002.
nalas lebonyolítása döntő mértékben az
163
36
28–56
a továbbképzés előkészítése és lebo- 2003.
oktatók felkészültségén, hozzáállásán
122
46
33–60
nyolítása, valamint a helyi szerve- 2004.
múlott. Az elmúlt évek tapasztalatai,
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valamint a 2004-ben kiírt és elbírált oktatói
pályázat alapján felkért előadók munkáját a
továbbképzésben részt vevők általában jónak
ítélték meg.
TÁRGYI ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEK. A helyi

szervezetek a múlt évben is kiemelt figyelemmel szervezték és bonyolították le a továbbkép-

zést, jelentős oktatásszervező munkát végeztek
a továbbképzés tárgyi és technikai feltételeinek
megteremtésében. A továbbképzés résztvevői
az oktatás feltételeivel többnyire elégedettek
voltak. A helyi szervezetek megtalálták azokat az oktatási helyszíneket, amelyek megfeleltek a résztvevők igényeinek. Egybehangzó
vélemény, hogy az oktatás tárgyi, technikai

Oktatók, vizsgáztatók
MEGNEVEZÉS

MINŐSÍTETT
OKTATÓ 2003.
DEC. 31-IG (fő)
32
41
75
169
45
101

Jog
Szervezet és vezetés
Pénzügy
Számvitel és elemzés
Számvitelszervezés
Könyvvizsg. és ellenőrzés

MINŐSÍTETT
OKTATÓ
2004-TŐL (fő)
22
21
47
112
21
60

VIZSGÁZTATÓ
(fő)
11
12
15
15
14
15

A könyvvizsgáló-jelöltek száma
LÉTSZÁM

1999.
120

2000.
206

2001.
239

2002.
325

2003.
145

2004.
137

ÖSSZ.
1172

A vizsgákon résztvevők száma
TANTÁRGY
2000.
182
160
16
–
–
–
358

Jog
Szervezet és vezetés
Pénzügy
Számvitel és elemzés
Számvitelszervezés
Könyvvizsg. és ellenőrzés
Összesen

VIZSGÁZÓK SZÁMA (fő)
2001.
2002.
2003.
208
260
81
181
179
112
126
182
147
4
52
87
–
27
54
–
–
70
519
700
551

2004.
147
102
134
266
136
127
912

ÖSSZ.
878
734
605
409
217
197
3040

A vizsgákra jelentkezők
és a ténylegesen vizsgázók 2004-ben
TANTÁRGY

VIZSGÁK
SZÁMA
Jog
3
Szervezet és vezetés
4
Pénzügy
3
Számvitel és elemzés
4
Számvitelszervezés
3
Könyvvizsgálat és ellenőrzés
2

JELENTKEZŐK
SZÁMA
169
133
193
540
168
160

VIZSGÁZÓK
SZÁMA
147
102
134
266
136
127

VIZSGALEMONDÁSOK SZÁMA
22
31
59
274
32
33

VIZSGALEMONDÁSOKARÁNYA (%)
13,02
23,3
30,57
50,74
19,05
20,63

A végzettek vizsgaeredményei
(tárgyanként)
TÁRGY
Jog
Szervezet és vezetés
Pénzügy
Számvitel és elemzés
Számvitelszervezés
Könyvvizsgálat és ellenőrzés
10
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EREDMÉNY
(átlag) 2003.
3,72
3,89
3,48
2,84
3,56
3,00

EREDMÉNY
(átlag) 2004.
3,83
3,88
3,61
2,93
3,28
3,21

feltételei kiválóak voltak, a szervezés figyelmes, minden részletre kiterjedő volt.
A KAMARA IRÁNYÍTÁSÁVAL
SZERVEZETT KÖNYVVIZSGÁLÓI
KÉPZÉS TAPASZTALATAI
A könyvvizsgálói törvény a kamara hatáskörébe utalta a könyvvizsgálói képzés irányítását.
Erre tekintettel
•határoztuk meg a képzés követelmény- és
vizsgarendszerét,
•hoztuk létre a képzés irányításával és felügyeletével megbízott bizottságot.
A szervezett képzés előfeltételeinek megteremtése körébe tartozott a képzésben részt
vevő oktatók, valamint a képzést lebonyolító
oktatási intézmények pályáztatása is. Ennek
eredményeként az egyes tantárgyak oktatásában, illetve vizsgáztatásában minősített oktatói
minősítéssel rendelkező oktatók vehettek, illetve vehetnek részt.
Az egyes tárgyakból a vizsgáztatásban a fenti
táblázatban meghatározott létszámú vizsgáztató, valamint 35 fő vizsgaelnök működik közre.
A vizsgáztatásban való közreműködésre 2005ben pályázatot írtunk ki.
Könyvvizsgálói képzést 6 oktatási szervezet
végezhet. A képzés tényleges lebonyolítása két
oktatási intézményre – az MKVK Oktatási Központ Kft. és a Budapesti Gazdasági Főiskola –
koncentrálódott, illetve koncentrálódik.
Az oktatási intézmények a képzést a minősített oktatók közül felkért oktatókkal végzik.
Az oktatásban részt vevő oktatási intézményekkel kapcsolatban elmarasztaló észrevétel
nem érkezett.
Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy a képzésbe az első években évenként átlagosan mintegy 200 fő jelentkezett,
az utóbbi két évben azonban csökkent az érdeklődés. Nem lehet megállapítani, hogy ez
egy tendencia kezdete, vagy csak átmeneti jelenségről van szó. 2004 végéig 1172 fő könyvvizsgáló-jelöltet regisztráltunk, ebből – 2002ben – jelentős számú jelöltet a régi rendszerű
képzésből vettünk át.
2002-től kezdődően tanulmányaikat a régi rendszerben elkezdő könyvvizsgálójelöltek
még hiányzó vizsgáikat csak a kamara által
elfogadott vizsgaszabályzat alapján teljesíthették. A képzésben még részt vevők értesítése
2001-ben megtörtént, a kamaránál 190 fő regisztráltatta magát.
Az átvett hallgatókból eddig 19-en szereztek
oklevelet. További 47-en méltányossági kérelmet
nyújtottak be tanulmányaik meghosszabbítása
érdekében, amelyet 2005. december 31-ig az
OKKB engedélyezett. Öt hallgató az új rendszerű vizsgákon 4-szer bizonyult eredménytelennek. Így az átvett hallgatók lemorzsolódása
elég magas.
Az elmúlt években – vizsganaptár alapján

– több vizsgaidőszakban adhattak számot a
hallgatók megszerzett tudásukról.
A vizsgákkal, illetve a megtartott tanfolyamokkal kapcsolatban megállapítható, hogy
minden eddigi felnőttképzésben szerzett tapasztalattal szemben kevesebb, de növekvő a
lemorzsolódás. A tanfolyamokon való részvétel egyenletes volt.
2003. év nyarán – elsőként – 29-en, 2004-ben
összesen 98-an fejezték be a tanulmányaikat.
A kamara által kialakított képzés rendszere
– véleményünk szerint – bevált, a továbbiakban
az ellenőrzésre, a képzés, vizsgáztatás minőségi követelményeinek erősítésére kell hangsúlyt
helyezni.
Ugyanakkor – a megváltozott igényekre tekintettel – a vizsgaszabályzatot, valamint a követelményrendszert két ütemben megújítjuk,
korszerűsítjük.
Folyamatban van a vizsgaszabályzat, valamint
annak melléklete, illetve a követelményrendszer
aktualizálása a jelenlegi könyvvizsgálói törvény
alapján. A vizsgaszabályzatot, valamint annak
mellékletét a kamara honlapján is közzétettük,
lehetővé téve, hogy a kamara tagjai véleményt
nyilvánítsanak. A korszerűsített követelményrendszer alapján elkezdődhet a meglévő jegyzetek aktualizálása is.
A könyvvizsgálói képzés elmúlt néhány éve
pénzügyileg is eredményes volt a kamara számára.

A könyvvizsgálói képzés bruttó
fedezete
ÉV
1999.
2000.
2001.
2002.
2003
2004
Összesen

BRUTTÓ FEDEZET (Ezer Ft)
(−) 3 485
(+) 25 335
(+) 30 673
(+) 33 842
(+) 23 523
(+) 27 878
(+) 137 766

Tisztelt kalandvágyó
könyvvizsgálók!
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2005.
szeptember 24–25-ei hétvégére vadvízi evezéstúrát szervez Szlovéniába. Az evezés két-,
háromszemélyes vadvízi kenukban, valamint
8 személyes rafting-hajóban történik. A biztonságról szakképzett
vezetők gondoskodnak, akik az evezés
előtt hasznos tudnivalókkal, gyakorlati és
biztonsági útmutatóval
látják el a résztvevőket,
és a folyón végigkísérik őket. A túra díja
21 900 Ft (létszámtól
függően csökkenhet),
amely tartalmaz kétnapi evezést (szombaton és vasárnap), a teljes
túrafelszerelést, oktatást és egy bográcsvacsorát (szombaton este).
A szállások árai a választott elhelyezéstől függően (hotel vagy apartman) 7 000–

Tisztelt Könyvvizsgálók!
■ Terveink szerint az év végére megújítjuk
internetes honlapunkat, melyhez szeretnénk
az Ön véleményét is kikérni. Ezért kérjük,
írja meg véleményét a jelenlegi honlapról, illetve arról, hogy milyennek látná szívesen a
kamara honlapját, miről olvasna még, mi az,

H ELYI

10 500 Ft/ fő/éjszaka közé esnek. (2 éjszaka javasolt.)
Utazás egyénileg (550 km).
Amennyiben érdekelné a hétvégi túra,
részvételi szándékát kérjük legkésőbb augusztus 16-áig előzetesen jelezze a
terika@mkvk.hu
e-mail címen, elérhetősége (telefonszáma) megadásával. A jelentkezés nem minősül
foglalásnak, csak
igényfelmérés célját szolgálja. A túrát csak megfelelő
számú előzetes jelentkezés esetén szervezzük meg.
Bővebb információ a terika@mkvk.hu email címen vagy a 473-4542-es telefonszámon kérhető Tóth Erikánál.
ami elnyerte a tetszését, vagy mit hiányol az
oldalból. Javaslataikat, észrevételeiket szeptember közepéig várjuk a terika@mkvk.hu
e-mail címre, vagy postai úton a kamara címére (1373 Bp., 5. Pf.: 587. – Tóth Erikának
címezve).
Javaslataikat előre is köszönjük.

SZERVEZETEK HÍREI

Szakmai úton a Heves megyei könyvvizsgálók
EGYÉB SZAKMAI KÉPZÉSEK,
KONFERENCIÁK
A költségvetési minősítésű könyvvizsgálók
jegyzékét, listáját a kamara vezeti. A minősítés
megszerzésére a múlt évben is jelentős igény volt.
A négynapos szakmai tanfolyam elvégzését követően 2004-ben – négy tanfolyamon – mintegy
260 fő könyvvizsgáló szerzett költségvetési minősítést. A tanfolyamokból hármat Budapesten,
egyet pedig Miskolcon tartottunk meg.
Szeptember elején a hagyományos országos
szakmai könyvvizsgálói konferenciát tartottuk
meg Balatonszéplakon, közel 450 fő kamarai
tag részvételével. Az ötödik alkalommal szekciórendszerben szervezett konferenciáról a résztvevők elismerően nyilatkoztak.

■ Helyi szervezetünk 2005. június 14−18. között szakmai utat szervezett Erdélybe, ahol találkoztunk a Román Könyvvizsgálók és Mérlegképes Könyvelők Hargita Megyei Szervezetének
tagjaival. A kamara nemzetközi alelnökének közreműködésével vettük fel a kapcsolatot Kanyaró Ivánnal, a romániai helyi szervezet elnökével. A szakmai programokon 23 Heves megyei
könyvvizsgáló vett részt.
A Hargita megyei elnök tájékoztatott a Román Könyvvizsgálók és Mérlegképes Könyvelők
szakmai tevékenységéről, a Heves megyei szervezet vezetője, Dr. Gál János pedig a magyar, illetve a megyei könyvvizsgálók szakmai munkáját ismertette.
Megállapodtunk, hogy támogatjuk a két szervezet közötti együttműködési megállapodás megkötését, természetesen ehhez a kamara központjának hozzájárulása szükséges. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége többször szorgalmazta, hogy a helyi szervezetek erősítsék kapcsolataikat a környező országok tagszervezeteivel. Kanyaró Iván elmondta: meghívást kaptak az április 27−30. között Tusnádfürdőn szervezett szakmai konferencián részt vevő MKVK-vezetőktől
a szeptember 8−9. között, Egerben rendezendő országos konferenciára. Helyi szervezetünk ezt
a meghívást megerősítette. (A tusnádfürdői konferenciáról és a román számviteli rendszerről a
Számvitel, Adó Könyvvizsgálat májusi számában olvasható tájékoztatás és tanulmány.)

DR. UJVÁRI G ÉZA ,

DR.GÁL JÁNOS,

az oktatási bizottság elnöke

az MKVK Heves Megyei Szervezetének elnöke
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XIII. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA

Az Európai Unió és a könyvvizsgálat változásai
2005. szeptember 8–9., Hotel Eger – Park, Eger
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a tagjai és a könyvvizsgálói társaságok részére az éves
XIII. Országos Szakmai Konferenciáját 2005. szeptember 8–9-én, a Hotel Eger – Parkban, Egerben rendezi meg.

A kon fe ren cia
ter ve zett prog ram ja:

4

Szeptember 7.
20.00

Borkóstolós vacsora a hotel
szépasszonyvölgyi mûemlékpincéjében

4

Szeptember 8.
8.00
10.00
10.10

Regisztráció
Elnöki megnyitó
Plenáris ülés
•Gazdaságpolitikai tájékoztató (kormányzati előadó)
•Az uniós szabályozás változásai (kamarai előadó)
12.00
Ebéd
13.30–17.00
Szekcióülések
19.00
Orgonakoncert az egri bazilikában
20.00
Állófogadás

4

Szeptember 9.

9.00–12.00 Szekcióülések
12.00
Ebéd
13.30–15.00
Plenáris ülés:
•A szekcióelnökök beszámolója (javaslatok, tapasztalatok összefoglalása)
•Fórum
15.00
Elnöki zárszó

6
A szek ció ülé sek té ma kö rei:
1. Számvitel – könyvvizsgálói szemmel

4 Szekcióvezető: Dr. Ujvári Géza
A szekcióban tervezett előadók:
Dr. Borda Józsefné HUNAUDIT Kft.
Dr. Dimény Erzsébet Veszprémi Egyetem
Dr. Gál Judit
Fővárosi Ítélőtábla
Dr. Matukovics Gábor Budapesti Gazdasági
Főiskola
Mészáros László
Pénzügyminisztérium
Dr. Vadász Iván
Magyar Adótanácsadók
és Könyvviteli Szolgáltatók
Országos Egyesülete

12

HÍRLEVÉL • 2005. július–augusztus

2. A könyvvizsgálat módszertani és gyakorlati
kérdései

4 Szekcióvezető: Dr. Tremmel Zoltán
A szekcióban tervezett előadók:
Agócs Gábor
Barsi Éva

KPMG Kft.
PricewaterhouseCoopers
Kft.
Dr. Csemniczky Edit TÉZISEK Kft.
Dr. Nagy Lajos
N és N Könyvvizsgáló és
Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Szabó Dénes
Ernst & Young Kft.
3. Az államháztartás és az önkormányzatok könyvvizsgálatának időszerû kérdései

4 Szekcióvezető: Beszeda István
A szekcióban felkért előadók:
Dr. Cselőtei Istvánné
Győrffi Dezső
Kassó Zsuzsa
Dr. Lóránt Zoltán
Dr. Printz János
Szántósi Raffael
Dr. Várfalvi István
Dr. Weidlich Edit

bejegyzett könyvvizsgáló
bejegyzett könyvvizsgáló
bejegyzett könyvvizsgáló
Állami Számvevőszék
Dr. Printz és Társa Kft.
Eger Megyei Jogú Város
alpolgármestere
Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium

A konferenciára a Jelentkezési lap kitöltésével lehet
jelentkezni (megtalálható a Hírlevél előző számában
és kamara honlapján www.mkvk.hu). A részvételi díj
annak függvényében változó, hogy a jelentkező milyen
szolgáltatásokat kíván igénybe venni. A standard részvételi díj 48 000,- Ft + áfa/fő, amely egy éjszakát,
egyágyas szobában teljes ellátással és a szeptember
8–9-i programokon való részvételt foglalja magában.
A szállást szeptember 7-étől is el lehet foglalni,
és igény szerint lehetőség van az esti programon
való részvételre. A különböző árakról és bármilyen
felmerülő kérdésről információ a kamara honlapján
található, illetve érdeklődni lehet telefonon vagy
e-mailben Sárai-Szabóné Szathmári Annánál,
telefon: 473-4540, e-mail: szanna@mkvk.hu.
A plenáris ülésre szánt kérdéseket legkésőbb 2005.
augusztus 20-ig szíveskedjék elküldeni a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottságához (1373
Budapest 5. Postafiók 587., vagy oktatas@mkvk.hu).

A részvétel lemondását elháríthatatlan akadályoztatása
esetén augusztus 20-ig tudjuk csak elfogadni. A megjelölt időpont után történő lemondásnál a felmerült
költségek megtérítésétől nem tudunk eltekinteni.
Felhívjuk a kollégák szíves figyelmét arra, hogy
a konferencián való részvétel egyben a kötelező
továbbképzés 3. napjának (4 kreditpont) teljesítését is jelenti.

6
Részvételi díjak

4Ho tel Eger – Park
Ssz.
1.
2.
3.
3/a
4.
4/a.
11.
11/a
11/b

Csomag
1 éjszaka 1 ágyas szoba
1 éjszaka 2 ágyas szoba/fő
2 éjszaka 1 ágyas szoba
– borkóstoló/vacsora nélkül
2 éjszaka 2 ágyas szoba/fő
– borkóstoló/vacsora nélkül
Kísérő 1 éjszakára
Kísérő 2 éjszakára
– borkóstoló/vacsora nélkül

Részvételi díj
48 000,- Ft + áfa
43 000,- Ft + áfa
72 000,- Ft + áfa
65 000,- Ft + áfa
61 000,- Ft + áfa
55 000,- Ft + áfa
33 000,- Ft + áfa
51 000,- Ft + áfa
44 000,- Ft + áfa

4Ho tel Ko ro na, Fló ra, Aqua, Szent Ist ván
Ssz.
1.
2.
3.
3/a.
4.
4/a
11.
11/a
11/b

Csomag
1 éjszaka 1 ágyas szoba
1 éjszaka 2 ágyas szoba/fő
2 éjszaka 1 ágyas szoba
– borkóstoló/vacsora nélkül
2 éjszaka 2 ágyas szoba/fő
– borkóstoló/vacsora nélkül
Kísérő 1 éjszakára
Kísérő 2 éjszakára
– borkóstoló/vacsora nélkül

Részvételi díj
46 500,- Ft + áfa
42 000,- Ft + áfa
69 000,- Ft + áfa
62 000,- Ft + áfa
59 000,- Ft + áfa
53 000,- Ft + áfa
32 000,- Ft + áfa
49 000,- Ft + áfa
42 000,- Ft + áfa

4Szál lás nél kül
Ssz.
6.
7.
8.
9.
10.

Csomag
Részvételi díj
2 nap szállás nélkül
31 000,- Ft + áfa
2 nap szállás és állófog. nélk. 22 000,- Ft + áfa
2 nap étkezés nélkül
15 000,- Ft + áfa
1 nap állófogadás nélkül
14 000,- Ft + áfa
1 nap étkezés nélkül
10 000,- Ft + áfa

