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A minőség-ellenőrzési
bizottság beszámolója

Kamarai, egyesületi
megállapodás
A kamara és a számviteli
egyesület együttműködési
megállapodást kötött, amelyet
az elnökök szeptember 9-én,
a könyvvizsgálói konferencián
írtak alá.

a 2004. évi tevékenységéről
2

Kulcsszavak a nemzetközi
számvitelhez
Az angol-magyar, magyarangol szakszótárról valóban el
lehet mondani, hogy hiánypótló
kiadvány, és nem hiányozhat a
számviteli szakemberek polcáról.
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Beszámoló a felvételi
bizottság 2004. évi
tevékenységéről
A bizottság a jelölt útját a mentori
rendszerbe való belépésétől
egészen a tagfelvételi eljárásig 3
nyomon követi.

Rieb Alapítvány
Ha ősz, akkor iskolakezdés.
Ismét beindulnak a
kamara által szervezett
nyelvtanfolyamok.
Angol, német, francia, olasz és
spanyol az idei kínálat.

KÉT ÉVE MŰKÖDIK A RENDSZER

8

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara minőség-ellenőrzési rendszere két
éve működik. A 2004-ben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait, a
rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatainkat a következőkben
összegezzük.
■ Az elmúlt évben az adatszolgáltatási fegyelem jelentősen javult – 50 százalékról több
mint 90 százalékra. Hatékony
szervezési intézkedés volt az
adatszolgáltatás összevonása a
tagnyilvántartási adatszolgáltatással, valamint a helyi szervezetek bevonása az adatszolgáltatás lebonyolításába.
A minőség-ellenőrzési bizottság kilenc könyvvizsgálót (pályázatának benyújtását követően)
teljes körűen ellenőrzött, és hat
fővel növekedett a bizottság által nyilvántartott minőségvizsgálók névsora.
Jelenleg 65 fő minőségvizsgálót tartunk
nyilván.
A minőségvizsgálók oktatását a Francia Kamara minőségvizsgálói és a bizottság tagjai közösen tartották. 2004-ben a minőségvizsgálók
kiegyensúlyozottabb és jobb teljesítményt nyújtottak, mint az előző évben.
2004-ben – a pénzügyi terv ismert problémái
miatt – az előző évinél kevesebb,
417 ellenőrzést hajtottunk végre, amelyből
21 teljes körű ellenőrzés volt. A könyvvizsgálók kiválasztása részben irányított volt, mivel
az ellenőrzési terv mintegy felét a kamara tisztségviselőinek, küldötteinek, valamint társaságuk
tagjainak ellenőrzései képezték.
A 417 ellenőrzésből 313 könyvvizsgáló (75,1%)
megfelelt, 93 könyvvizsgáló megfelelt, de tovább-

fejlődés szükséges (22,3%) és 11
nem felelt meg (2,6%) minősítést
kapott. A kamara tisztségviselői és
küldöttei között nem felelt meg
minősítésű könyvvizsgáló nem
volt, 18-an kaptak megfelelt, de
továbbfejlődés szükséges és 126an kaptak megfelelt minősítést. A
vizsgálatok eredményével szemben egyetlen könyvvizsgáló sem
élt fellebbezési jogával.
A minőségvizsgálók 2376 órát
fordítottak a szűkített hatókörű
és 245 órát a teljes körű ellenőrzésre. A minőségvizsgálók az
ellenőrzések végrehajtása során
összesen 2621 órát számoltak el.
A 2004. évi tervezett bevétellel (598 E Ft)
szemben a ténylegesen teljesített bevétel 2444
E Ft volt. A minőség-ellenőrzési bizottság 19 fő
részére kötelező (szankcionált) továbbképzést és
150 fő részére Budapesten, ezen túl Vas, Nógrád, Zala, Tolna, Baranya és Veszprém megyében tartott – kreditrendszerbe számító – oktatást a nemzeti könyvvizsgálói standardok gyakorlati alkalmazásáról és a minőség-ellenőrzés
kapcsolatáról.
Az éves tervezett 37 920 E Ft költséggel szemben a tényleges felhasználás 38 311 E Ft volt.
Az éves tervezett bevétellel szemben 1846 E Ft
többletbevétel származott a minőség-ellenőrzési
bizottság tagjai által bonyolított oktatásból.

Tavaly
2621 órát
fordítottak
az új rendszer
szerinti
minőségellenőrzésre.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Kamarai, egyesületi
megállapodás
A kamara és a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
elnökei szeptember 9-én, a könyvvizsgálói konferencián írták
alá az együttműködési megállapodást.
A szakmai együttműködés a következőkre terjed ki:
❍ közös álláspont kialakítása a számviteli szakmát érintő jogszabályi
módosításoknál, beleértve indokolt esetben a jogszabályi módosítás
kezdeményezését is, ennek érdekében
• szakmai fórum biztosítása a számvitel szabályozásában tapasztalt
hiányosságok, eltérő értelmezések megvitatására,
• szükség esetén közös javaslat kidolgozása a szakmai területet érintő
jogszabályok módosítására, a jogszabályok közötti ellentmondások
feloldására,
• összehangolt részvétel a kidolgozásra kerülő magyar számviteli
standardok véleményeztetésében, a szervezetek tagságának
mozgósítása;
❍ közös álláspont, értelmezés kialakítása, írásba foglalása a jogszabályi
rendelkezések gyakorlati végrehajtására, ennek érdekében
• szükség szerint megbeszélés, egyeztetés a két szervezet szakértői
testületei között,
• a már kialakított állásfoglalások, szakmai vélemények kicserélése,

• közös szakmai állásfoglalások közzététele a számviteli szakma
fejlesztése érdekében;
❍ a tagok szakmai színvonalának javítása, szakmai továbbképzések, ennek érdekében
• a közös témákban a szakmai továbbképzés programjainak és
időpontjainak összehangolása országos szinten, illetve a helyi
szervezetek szintjén is, a különböző – helyi szervezetek által
szervezett – szakmai továbbképzések konkrét formáiban a helyi
szervezetek állapodnak meg,
• a helyi szervezetek – az adott helyi szervezet körülményei,
feltételei mérlegelésével – biztosítják, hogy saját rendezvényeiken
az együttműködő partner tagjai is kedvezményezett feltételekkel
részt vegyenek;
❍ közös szakmai rendezvények, vitafórumok szervezése országos, illetve helyi szinten, továbbá mások által szervezett rendezvényeken való
közös fellépés;
❍ a könyvelők és a könyvvizsgálók közötti kapcsolatokban jelentkező
viták, a vitatott szakmai kérdések rendezésére;
❍ szakmai anyagok, szakkönyvek közös kiadása, a másik fél által kiadott
szakmai anyagokhoz való hozzájutás biztosítása;
❍ egymás segítése, hogy a SZAK-ma c. lap még színvonalasabb legyen;
❍ segíteni a Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítványt céljai megvalósításában.
(Az együttműködés aláírásáról a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat képes összefoglalót közöl.)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási
Központ gondozásában

H ELYI

SZERVEZETEK
HÍREI

Teniszkupa

MEGJELENT!
A kulcsszavak a nemzetközi számvitelhez
Angol–magyar, magyar–angol szakszótár

CD-melléklettel
A nemzetközi üzleti élet alapvető nyelve az angol, ezért nagyon fontos, hogy
minden érintett tisztában legyen az alkalmazott szakmai kifejezések angol nyelvű megfelelőjével, illetve a számvitel területén használt angol szavak magyar
jelentésével. Kiadványunk a számvitel nemzetközi vérkeringésében használt leggyakoribb kifejezéseket foglalja össze szótár formájában, angol–magyar, illetve
magyar–angol nyelven, azzal a céllal, hogy segítse a magyar számviteli szakembereket a sikeres nemzetközi szerepvállalásban.
Ára: 5 800 Ft
2

HÍRLEVÉL • 2005. szeptember

■ Az MKVK Budapest Fővárosi szervezete 2005. szeptember 1-jén megrendezte
I. Fővárosi Könyvvizsgálói Teniszkupa páros versenyét az ELMŰ Sporttelepen.

A teniszverseny eredménye
I. helyezett: Papp István/
Polgár László
II. helyezett: Belényesi Ilona/
Tigyi István
III. helyezett: Molnár Zoltán/
Nagy József
IV. helyezett: Rumpler Erzsébet/
Boróczki József
A hangulatos sportversennyel a
jövőben hagyományt szeretnénk
teremteni és minél több kollégát
sportolásra ösztönözni.
AZ MKVK BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZETE

BŐVÜLŐ TAGLÉTSZÁM

Beszámoló a felvételi
bizottság 2004. évi
tevékenységéről
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága munkáját a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról
és könyvvizsgálói tevékenységről szóló módosított 1997. évi LV. törvény, az alapszabály, valamint saját
ügyrendje szerint végezte.
■ Bizottságunk minden hónapban egy alkalommal ülésezett, melynek során a helyi szervezetektől beérkezett, és általuk már előzetesen véleményezett természetes személyek tagfelvételi
és a társaságok nyilvántartásba vételi kérelmeit
bíráltuk el a kamarai törvényben és a felvételi szabályzatban megfogalmazott kritériumok
alapján. Ezenfelül, 2004. november hónaptól
ellátjuk a mentori rendszer felügyeletét is. Bár
e feladat nagyon megnövelte mind a bizottság,
mind az ügyfélszolgálat munkáját, a természetes személyek tagfelvétele sokkal átláthatóbbá
vált azáltal, hogy a jelölt útját a mentori rendszerbe való belépésétől egészen a tagfelvételi
eljárásig nyomon tudjuk követni.
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK
TAGFELVÉTELE
A tagok létszáma a kamara alakulása óta 838
fővel, 16,5 százalékkal nőtt. 2004. évben a felvételi bizottság összesen 229 fő kérelmét fogadta el, ez 14 fővel kevesebb, mint az elmúlt
évben. A 229 főből 86 főt regisztráltunk aktív
tagként, ez 48 fővel kevesebb, mint 2003-ban.
A szüneteltető jogállású tagfelvétel változatlanul jelentős, folytatódik tehát az a tendencia,
hogy a szüneteltető tagok aránya nő az összes
létszámon belül. 2004-ben 143 főt vettünk fel
szüneteltető tagként, amely 34 fővel több az
előző évinél.
FELLEBBEZÉSEK ALAKULÁSA
2004-ben összesen 19 fő természetes személy
kérelmét utasítottuk el. Határozatunk ellen 8
fő fellebbezéssel élt az elnökséghez, ebből 1
esetben került megváltoztatásra a felvételi bizottság határozata (a kérelmező további dokumentumokat nyújtott be, amely alapján a

feltételek teljesülése már nem volt kétséges),
egy további esetben pedig új eljárásra kötelezte a bizottságunkat.
A felvételi kérelmek elutasításának az okai a
következők voltak:
•nem teljesült a hároméves szakmai gyakorlat
az oklevél megszerzését követően (5 fő),
•nem kamarai tagként végzett könyvvizsgálat (1 fő),
•a jelöltek közalkalmazotti munkaviszonyban
végzett munkaköre nem volt elfogadható
szakmai gyakorlatként (2 fő),
•nem teljesült a heti 20 óra gyakorlat (1
fő),

•nem volt bizonyított a tagsági viszonyban
végzett gyakorlat (1 fő),
•nem a mentori rendszerben végezték a gyakorlatot (5 fő),
•munkaviszonyát nem kívánta megszüntetni (1fő),
•egyáltalán nem teljesítettek 3 éves szakmai
gyakorlatot (2 fő),
•egyéb okok miatt (1 fő).
A kamara fennállása óta összesen 26 fő fordult bírósághoz. Az eddig lezárult 22 perből
a kamara 20 esetben pert nyert, két esetben
pedig pert vesztett a felperesekkel szemben.
Három esetben a felperes visszalépett.
2005. szeptember • HÍRLEVÉL
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

A TÁRSASÁGOK
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI
KÉRELMEINEK ELBÍRÁLÁSA
2004-ben összesen 81 társaságot vettünk nyilvántartásba. A társaságoknál csupán 1 alkalommal került sor a nyilvántartásba vételi kérelem
elutasítására, mivel az adott társaságban nem
teljesült az a feltétel, hogy a szavazati jogok
többségével kamarai tagok rendelkezzenek.
A MENTORI RENDSZER
FELÜGYELETE
2004 novembere óta a felvételi bizottság látja
el a mentori rendszer felügyeletét. Ezzel öszszefüggésben mind a felvételi, mind a mentori szabályzat módosult 2005. február 1-jei hatállyal. A mentori rendszerben a legfontosabb
változás a közalkalmazotti, köztisztviselői jog-
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viszonyban álló tagjelöltek szakmai gyakorlatának teljesítése. E jogviszonyban álló tagjelöltek
kizárólag a kamara által szervezett gyakorlati
oktatásban való részvétellel teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. A mentorok és tagjelöltek
nyilvántartására külön program készült, az
adatok feldolgozásra kerültek. Az egységes
nyilvántartási rendszer biztosítja a gyakorlati
idő nyomon követését, a mentori díjak számlázásának és a mentoroknak fizetendő tiszteletdíjak kifizetésének rendszerességét.
Jelenleg a mentori rendszerben 224 főt regisztráltunk, ebből 24 fő közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogállású.
A tagjelöltek szakmai gyakorlatának várható
befejezési időpontja:
•1 éven belül: 47 fő

•2 éven belül: 55 fő
•2 éven túl: 98 fő
A FELVÉTELI BIZOTTSÁG 2005.
ÉVRE KITŰZÖTT FELADATAI
A szervezeti és működési szabályzat szerint a
bizottságnak ellenőriznie kell a mentori időszak
alatt a tagjelölt és a mentor tevékenységét. A
benyújtott értékelések, önértékelések és összefoglaló jelentések alapján az alapvető anomáliák
kiszűrhetők, azonban helyszíni ellenőrzés nélkül
nem alkalmasak arra, hogy a bizottság értékelni
tudja a tagjelölt szakmai tevékenységét.
A megoldást, a minőség-ellenőrzési bizottsággal közösen kialakított ellenőrzési rendszerben látjuk.
B O H U S Z O LTÁ N N É ,
a fe lvételi bizottság elnöke

A minőség-ellenőrzési
bizottság beszámolója
(Folytatás az 1. oldalról.)
A minőség-ellenőrzési bizottság 16 könyvvizsgáló ellen kezdeményezett etikai eljárást; ebből
13 fő elmulasztotta a kötelező adatszolgáltatást,
2 fő lényeges hibás adatszolgáltatást adott be és 1
fő nem vett részt a kötelező továbbképzésen. Az
etikai bizottság 7 esetben írásbeli megrovásban
részesítette az érintetteket, 4 könyvvizsgáló ellen
megszüntette az etikai eljárást (figyelmeztetéssel),
5 fő etikai vizsgálata még folyamatban van.

A 2005. évi feladatok
•A 11 nem felelt meg minősítést kapott
könyvvizsgáló szankcionált oktatásának megszervezése.
•A könyvvizsgálók részére a standardok és
a minőségvizsgálat címen ismételten felkészítő oktatást szervezünk az MKVK Oktatási Kft.
bonyolításában.
•2005-ben először önállóan megszervezzük a
minőségvizsgálók kötelező oktatását.
•A szakértői bizottság a pénzügyi tagozat
könyvvizsgálóival együttműködve kidolgozza a
közérdeklődésnek kitett gazdálkodóknál működő könyvvizsgálók teljes körű ellenőrzése során
alkalmazandó speciális kérdéslistákat.
•2005-ben 650 ellenőrzést tervezünk és ez
évben a mentorok bekerülnek a vizsgálandók
névsorába.
•Részt veszünk az új kamarai törvénytervezet „Minőségbiztosítási rendszer” részfeladatának kidolgozásában.
•A kötelező adatszolgáltatást kibővítjük a
könyvvizsgálók azon körére vonatkozóan, akik
közérdeklődésnek kitett gazdálkodónál végeznek könyvvizsgálatot, továbbá felmérjük az öszszevont (konszolidált) beszámoló vizsgálatát
végző könyvvizsgálókat és e két csoporttól be-

Megnevezés

Ellenőrzés
terjedelme

Egyéni vállalkozó
Szűkített
Egyszemélyes társaság
Szűkített
Két könyvvizsgálót foglalkoztató társaság
Szűkített
Három vagy több könyvvizsgálót foglalkozt. társ. Szűkített
BIG FOUR ellenőrzött
könyvvizsgálói
Teljes körű
Etikai eljárás miatt
Teljes körű
Pályázók
Teljes körű
Összesen
–

kérjük az ügyfelek, valamint a választott könyvvizsgálók nevét.
•Tervezzük a minőség-ellenőrzési szabályzat
módosítását oly módon, hogy
2006. január 1-jétől a közérdeklődésnek kitett
gazdálkodók könyvvizsgálóinál teljes körű ellenőrzését végzünk.

A 2004. évi ellenőrzések értékelése
a vállalkozások formája szerint
A táblázatból megállapítható, hogy az egyéni vállalkozóknál és az egyszemélyes társaságoknál a
közepes, illetve az elégtelen teljesítmény lényegesen magasabb a többi vállalkozási formánál.
Ebben a két könyvvizsgáló csoportban elmaradások vannak a könyvvizsgálói standardok gyakorlati alkalmazásában.
A három vagy több könyvvizsgálót foglalkoztató
társaságoknál is látható, hogy nem alkalmazzák
egységesen a könyvvizsgálói standardokat, hiányosan működik a belső minőség-ellenőrzés.

A minőségvizsgálók időráfordítása
2004-ben
Tervezett ellenőrzések száma:
413
Ténylegesen megvalósított;
– szűkített ellenőrzés:
395
– teljes körű ellenőrzés:
11
Összesen:
406
A 406 fő ellenőrzésére fordított idő:
2480 óra
A 2005-re áthúzódó ellenőrzések száma: 7
• A 2004-ben pályázatot benyújtó 9 könyvvizsgáló teljes körű ellenőrzésére fordított idő
90 óra volt.
• Az etikai bizottság 2 fő esetében kezdeményezett ellenőrzést, amelyek időráfordítása
51 óra volt.
Az 51 órából 45 óra – a PSZÁF indítványozá-

Vizsgált
Könyv- Társaság
vizsgáló
(db)
(fő)
53
–
198
–

sára és az etikai bizottság felkérésére – az Ernst
& Young Kft.-nél elvégzett három megbízás,
három évre kiterjedő ellenőrzése volt, melyet 3
minőségvizsgáló végzett el.
A 417 fő ellenőrzésére fordított és elszámolt
óraszám összesen 2621 óra volt.

A minőség-ellenőrzés 2004. évi
bevételei és költségei
A minőség-ellenőrzés bevételeinek tervezésekor
23 – nem felelt meg minősítést kapott – könyvvizsgáló szankcionált oktatását terveztük 598
E Ft értékben.
Az év első felében jelentős érdeklődés mutatkozott a nemzeti könyvvizsgálói standardok gyakorlati alkalmazása és a minőség-ellenőrzést megelőző
feladatokra vonatkozó oktatásunk iránt.
Ezért egy központi oktatást szerveztünk Budapesten, és további hatot helyi szervezetnél, Vas,
Nógrád, Zala, Tolna, Baranya és Veszprém megyében. Az érdeklődés jelentős volt közel 500 fő
vett részt a felkészítésen. A központi oktatáson
169 fő vett részt és ebből származott a bevételi
többlet. A helyi szervezetek saját szervezésükben bonyolították le az oktatást.
Ezen túl a PSZÁF vezető munkatársainak is
tartottunk előadást a minőség-ellenőrzési gyakorlatunkról.
A 2004. évi költségtervünket 391 E Ft-tal túlléptük az oktatáshoz készített jegyzetek nyomdaköltségeivel.
2005-ben a minőség-ellenőrzéssel összefüggő
oktatásokat az MKVK Oktatási Kft.-jén keresztül bonyolítjuk le.

A minőség-ellenőrzési bizottság
és a minőségvizsgálók kiemelt
feladatai 2005-ben
OKTATÁS. A szűkített hatókörű ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok az előző évhez hasonlóan változatlanul fennálltak 2004-ben is.
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%
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Nem
felelt
meg
6
4

%

11,3
2
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32

52

81,3

11

17,2

1

1,6

81

18

69

85,2

12

14,8

–

–

11
1
9
417

4
–
–
54

11
1
6
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100
100
66,7
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–
–
3
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–
–
33,3
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–
–
–
11

–
–
–
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A nem felelt meg minősítést kapott könyvvizsgálók oktatási anyaga megegyezik az előző évivel.
Továbbra is hangsúlyos témák a következők;
• a könyvvizsgálati munka tervezése, a könyvvizsgálói munkaprogram,
• a könyvvizsgálói bizonyítékok, a könyvvizsgálói munka megfelelő dokumentálása,
• a könyvvizsgálói munka áttekintése és a megfelelő vélemény kialakítása,
• a minősített könyvvizsgálói jelentés helyes
elkészítése.
A minőségvizsgálók 2005. évi felkészítő oktatását a minőség-ellenőrzési bizottság tagjai fogják elvégezni.
ELLENŐRZÉSI FELADATOK. Összesen 650
ellenőrzést és ezen belül a mentorok minőségvizsgálatát tervezzük 2005-ben. A közérdeklődésnek
kitett vállalkozások könyvvizsgálóinak teljes körű
ellenőrzésére 100 vizsgálatot terveztünk. Jelenlegi
kapacitásunk nem elég a négy nagy könyvvizsgáló
társaság ellenőrzésére, minőségvizsgálói pályázatot írtunk ki olyan könyvvizsgálók részére, akik
rendelkeznek speciális PSZÁF által megkövetelt
minősítéssel és szakmai angolnyelv-tudással.
A szakmai angol nyelvtudás elsősorban a négy
nagy könyvvizsgáló társaság ellenőrzéséhez szükséges, mert a könyvvizsgálói dokumentációk angol nyelven készülnek.

Európai
Adózási
Kézikönyv
2005

FEJLESZTÉSI FELADATOK
• A szakértői bizottsággal és a pénzügyi tagozat kiválasztott könyvvizsgálóival együttműködve a közérdeklődésű vállalkozások könyvvizsgálóinak teljes körű ellenőrzési kérdőívét
kiegészítjük egy speciális kérdéslistával, amely
a tőzsdei vállalkozásoknál, a hitelintézeteknél,
a biztosítóknál, a befektetési vállalkozásoknál
és a nyugdíjpénztáraknál végzendő speciális
könyvvizsgálói feladatok teljesítésének ellenőrzését fogják elősegíteni.
• Az EU új könyvvizsgálói irányelvét figyelembe véve közreműködünk az új kamarai törvénytervezet kidolgozásában. A tervezeten belül kidolgozzuk a minőségbiztosítási rendszer
működésének részfeladatát.
A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZATTERVEZET MÓDOSÍTÁSA. 2006. január
1-jétől tervezzük a közérdeklődésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálóinak teljes körű ellenőrzését, amelyre vonatkozóan a küldöttgyűlés
elé terjesztjük a minőség-ellenőrzés szabályzat
módosítását.
Célunk ezzel az, hogy a könyvvizsgálók e
csoportjánál megvalósítsuk az első teljes körű
minőség-ellenőrzést. Azok kerülnek majd ellenőrzésre, akik még nem estek át az első minőségvizsgálaton.

Az Európai Adózási Kézikönyv az európai
adózási rendszerek leghitelesebb és legteljesebb összefoglalója. Könnyen forgatható, az
egyes országok közötti egyszerű összehasonlítást teszi lehetővé. A 42 európai országon
felül Kanada, és az Egyesült Államok jogrendszerét mutatja be.

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÉRELEM ENGEDÉLYEZÉSE. Az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló kötelező
könyvvizsgálatára vonatkozó EU 8-as irányelvtervezet kiemelten foglalkozik a közérdeklődésnek
kitett gazdálkodók könyvvizsgálóival, valamint
az úgynevezett „csoport-könyvvizsgálóval”, aki
a konszolidált beszámolót ellenőrzi.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamarának nincs
információja arról, hogy a bejegyzett könyvvizsgálók, illetve könyvvizsgáló társaságok mely ügyfeleknél végeznek könyvvizsgálatot.
Az új kamarai törvény kidolgozásának előkészítése érdekében a kamara elnöksége az Alapszabály 121. pontjának e) bekezdése alapján a
következők szerint engedélyezte az adatszolgáltatást:
„A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett
könyvvizsgálói, valamint könyvvizsgáló társaságai 2005. április 30-ig kötelesek a kamara minőség-ellenőrzési bizottságának bejelenteni azon
ügyfeleik névsorát, akiknél az összevont (konszolidált) beszámolók és a közérdeklődésnek
kitett gazdálkodók éves beszámolóinak könyvvizsgálatát végezték a 2004. üzleti évben, valamint az ott vizsgálatot végző választott könyvvizsgálókat.”
D R. B O R BÁ S M ÁT É
a minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

A MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA LAPJA
Megjelenik: havonta

Főbb témakörök
◆ Európai áttekintő
◆ Vállalati adók: tánya, vállatok csoportosítása, bérkifizetésekhez kapcsolódó adónemek, tőkeátruházáshoz kapcsolódó adók,
nemzetközi összehasonlítás, áfa
◆ Jövedelmet terhelő adónemek: szja, társadalombiztosítás, örökösödési és ajándékozási adók, nemzetközi összehasonlítás
◆ Svájc – egy másfajta megközelítés
Bemutatásra kerülő országok: Albánia, Ausztria, Belgium, Kanada, Horvátország, Ciprus,
Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,
Franciaország, Németország, Gibraltár, Görögország, Guernsey-szigetek, Magyarország,
Írország, Man szigetek, Olaszország, Jersey,
Litvánia, Lettország, Luxemburg, Macedónia,
Málta, Monaco, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szerbia és Montenegro, Szlovák Köztár-
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saság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország,
Svájc, Törökország, Ukrajna, Egyesült Királyság, Egyesült Államok
A könyv eredeti ára 200 euró, azonban a kamara az IBFD-vel kötött megállapodása értelmében az eladó IBFD 20 százalék kedvezményt nyújt a kamara tagjainak az eredeti
árhoz képest. Így ha 2005. november 11-ig
megrendeli a könyvet, az eredeti ár helyett
csak 160 eurót kell fizetnie.
Felhívjuk kedves könyvvizsgáló kollégáink figyelmét, hogy amennyiben érdekli a könyv
2006-os kiadása, most 155 euró előfizetési díj
befizetésével arra is előfizethet az IBDF-nél.
A könyvet a kamarán keresztül lehet
megrendelni az alábbi e-mail címen:
terika@mkvk.hu. A megrendeléshez
szükséges adatok: levelezési cím,
telefonszám, adószám.

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

FELHÍVÁS

K ÖNYVAJÁNLÓ

IBFD Nemzetközi Adózási
Szószedet, 5. kiadás

Tisztelt Könyvvizsgálók!
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a szakma
múltját bemutató kiállítás megrendezését tervezi. Ezért kérünk minden kedves könyvvizsgáló kollégánkat, amennyiben rendelkeznek szakmánkat érintő relikviákkal, valamilyen speciális
eszközökkel, írásos feljegyzésekkel, képekkel,
küldjék el az MKVK címére (1373 Budapest 5,
Pf.: 587.)
Közreműködésüket, segítségüket előre is köszönjük.
MKVK

Audit Partner’m szoftver
A mai modern kornak megfelelő könyvvizsgálat elterjedésével, a minőség-ellenőrzés
bevezetésével, a standardok szerinti kötelező dokumentáció készítésével igény
mutatkozott egy, a mikrovállalkozások könyvvizsgálatát segítő számítógépes program
létrehozására.
Így jött létre az Audit Partner’m elnevezésű programcsomag, amit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megbízásából a Referencia ’91 Számítástechnikai Kft. fejlesztett ki. A kamara kezdeményezése sikeresnek mondható, hiszen 560 fő vett részt a
mikrovállalkozások könyvvizsgálatát segítő számítógépes program bemutatásán, illetve
az ehhez kapcsolódó oktatáson, s a program CD-formátumát több mint 1500 könyvvizsgáló vásárolta meg.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága nagyra értékeli a Referencia ’91
Számítástechnikai Kft. tevékenységét az Audit Partner’m programcsomag kifejlesztésében, hiszen a könyvvizsgálók széles rétege így jártasságot szerezhetett az alkalmazói
szoftver segítségével végzett könyvvizsgálat lebonyolításában.
Az MKVK a sikeres együttműködést követően elérkezettnek látta az időt, hogy a fejlesztő és a szakma között betöltött közvetítő szerepköréből kilépjen. Egyúttal felkérte
az Audit Partner’m szoftvertfejlesztő Referencia’91 Számítástechnikai Kft.-t, hogy üzleti
alapokra helyezve folytassa a rendszer felügyeleti és tanácsadási, valamint fejlesztői tevékenységét. A fejlesztésnél kiemelt szempontnak javasolta az MS OFFICE közvetlen alkalmazását biztosító módszer bevezetését.
A szoftver kétéves alkalmazása során szerzett tapasztalat és a szakma elvárásai alapján,
a fejlesztés párhuzamosan két irányban indult és ennek köszönhetően két, alapvetően
új szoftvertermék forgalmazását kezdi meg a Referencia’91 Számítástechnikai Kft.:
• az ismert AP’m szoftver – a biztonságot és a gyorsabb, hatékonyabb alkalmazást segítő megoldásokon túl – alapvetően a más-más munkahelyen történő munkavégzést segíti.
• a teljesen új fejlesztésű Audit Partner’ex sw. (APex) termék azoknak a könyvvizsgálóknak ajánlott, akik otthon érzik magukat az MS OFFICE környezetben.
Az APex Demo példánya 2005. augusztus 1-jétől, az AP’m Demo példánya pedig 2005. augusztus 15-től, a Referencia’91 Kft. honlapjáról www.referencia91.
hu letölthető.

Szerkesztette: Barry Larking
■ 400 új kifejezés, valamint 300 új, vagy
nemrégiben módosított leírás hozzáadásával
az IBFD Nemzetközi Adózási Szószedetének
legutóbbi kiadása megkísérli az adózás
nyelvezetének legteljesebb körű leírását
összefoglalni. Zsebben hordható méretével,
bárhol könnyen használható praktikus és
hasznos kiadványként szolgál.
Főbb tartalom
◆ Több mint 2000 adózással
kapcsolatos kifejezés,
angol nyelvű világos és
érthető magyarázata
◆ 400 angol szakkifejezés
ABC-sorrendben való
felsorolása, azok francia,
német, spanyol és holland megfelelőivel
◆ Kereszthivatkozások, amelyek
megkönnyítik a hasonló vagy
ellentétes jelentésű, illetve kapcsolódó
szakkifejezéseket
◆ Rövidítések
◆ Adózással kapcsolatos szervezetek
felsorolása, azok rövid bemutatásával és
internet-elérhetőségével
◆ Hagyományos és új keletű szakkifejezések
pontos meghatározása
◆ Vámmal, áfával, vagyonátruházással
kapcsolatos adókkal, átutalási díjszabással
és az EU adózási terminológiájával
kapcsolatos kifejezések széles skálája
◆ 40 ország adóztatással foglalkozó
intézményeinek gyűjteménye.
A könyv eredeti ára 60 euró, azonban a
kamara az IBFD-vel kötött megállapodása
értelmében az eladó IBFD 20 százalék
kedvezményt nyújt a kamara tagjainak az
eredeti árhoz képest. Így ha 2005. november
11-ig megrendeli a könyvet, az eredeti ár
helyett csak 48 eurót kell fizetnie.
A könyvet a kamarán keresztül lehet
megrendelni az alábbi e-mail címen:
terika@mkvk.hu. A megrendeléshez
szükséges adatok: levelezési cím,
telefonszám, adószám.
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Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását
és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány
októberben induló tanfolyamain:
Angol kezdő – normál (1. szint)
2005. október 10-től
Hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra)
Kedd, csütörtök 17.00–19.25
(heti 2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai –
intenzív
2005. október 17–21. és
október 24–28.
9.00–14.00 (napi 6x45 perc)

●

●

Német, francia, olasz, spanyol
kezdő – normál
2005. október 10-től
Kedd, csütörtök
9.00–11.30/17.00–19.25
(heti 2x3 óra)

Angol középhaladó – normál
folyamatosan lehet
becsatlakozni már meglévő
csoportjainkba
Kedd, csütörtök 8.30–11.00
(heti 2x3 óra)

Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4–6 fő
Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!

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

Cégeknél kihelyezett tanfolyam szervezését vállaljuk 4 főtől.
Az intenzív kurzusok ára:
A normál kurzusok ára:

36 000 Ft + áfa (30 óra)
72 000 Ft + áfa (60 óra) – (3 fő esetén 85 000 Ft +áfa)

Jelentkezzen ingyenes próbaóránkra!
Tel: (1) 473 4500, 473 4542
E-mail: serika@mkvk.hu
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