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IDEI ÚJDONSÁGOK: AZ EGRI HELYSZÍN ÉS AZ ÉLETMŰDÍJ 

Az országos könyvvizsgálói 
konferenciák tapasztalatai 

Az MKVK oktatási, továbbképzési alelnöke a tizenharmadik országos 
konferencia megrendezése apropóján összefoglaló elemzést készített. 
Egyrészt az eddigi tapasztalatokat gyűjtötte össze, másrészt a jövőre 
vonatkozó tanulságokat vonta le. 

A J Á N LÓ
Az OKKB
vizsganaptára
Az Okleveles Könyvvizsgálókat 
Képesítő Bizottság meghirde-
ti a 2006. évi vizsganaptárt a 
könyvvizsgálói képzésben részt 
vevők számára.

Adóharmonizáció
és jogbiztonság
Közép-Európában
Az osztrák kamara cseh, hor-
vát, magyar, szlovák és szlovén 
könyvvizsgálók, adótanácsadók 
és számviteli szakemberek részé-
re ankétot szervezett Bécsben.

Az IFAC Etikai 
Bizottságának 
vitafórumáról
Az IFAC Brüsszelben megren-
dezett vitafórumának egyik fő 
témája a függetlenség volt, a 
másik pedig a 2005 nyarán 
módosított Könyvvizsgálói Eti-
kai Kódex.

Nyelvtanulás
a kamaránál
Ismertetjük a Rieb Alapítvány 
2006. januári nyelvtanfolyamait. 
Az alapítvány középhaladó szinttől 
anyanyelvi tanárokat biztosít,
s cégeknél kihelyezett tanfo-
lyam szervezését is vállalja.
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■ A Magyar Könyvvizsgáló Kamara 2005 szep-
temberében immáron a XIII. Országos Konfe-
renciát rendezte meg. A rendezvénynek ezúttal 
Eger városa adott otthont, a konferencia 12 év 
után „költözött el” a korábban hagyományos-
sá vált helyszínéről, Balatonszéplakról. A 12 
széplaki esztendő hosszú időszaknak számít, 
különösen annak fényében, hogy ezek az évek 
a hazai könyvvizsgálói szakma számára nagyon 
sok és nagyon jelentős változást hoztak. Az 
első öt konferenciát még az egyesületi formá-
ban működő szakmai szervezet jegyezte, majd 
1998-tól kezdődően kapott lehetőséget a meg-
alakult kamara a hagyományok folytatására, 
illetve a keretek bővítésére és a változtatásokra. 
Az 1998−99-ben újrafogalmazott célrendszer-
re és lebonyolítási módszertanra alapozva az 
elmúlt években a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara – a konferencia által biztosított kereteket 
felhasználva – rendszeresen a szakmai közvé-
lemény elé lépett.

CÉLRENDSZER

Az évenként megrendezésre kerülő konferen-
cia a kamara legnagyobb szakmai eseménye, 

mind a résztvevők számát, mind a befektetett 
szakmai, tudományos energiákat tekintve. Ter-
mészetes igény tehát, hogy a rendezvény tar-
talmában és lebonyolításában is megfeleljen a 
szakmai követelményeknek, járuljon hozzá a 
kamara célkitűzéseinek megvalósításához. Meg-
fogalmazhatók egyértelmű és azonnal közvetít-
hető feladatok, de ezek mellett a konferenciák-
kal kapcsolatban értelmezhetők olyan további, 
a hazai könyvvizsgálói szakma sajátosságaiból 
következő elvárások is, amelyek nem azonnal 
szembetűnő külső jegyekkel mutatkoznak meg, 
hanem hosszabb távon jelentkeznek. Ebből kö-
vetkezően a kamarai konferenciának komplex 
célrendszernek kell megfelelnie, ideértve a bel-
ső (kamarai) igényeket és a külső értékítéletet 
is. Tekintsünk, illetve konkrétan határozzunk 
meg néhány területet!

SZAKMAI TALÁLKOZÓ, KOMMUNIKÁ-
CIÓS LEHETŐSÉG. A kamara legnagyobb 
rendezvénye egyúttal a legtöbb lehetőséget rej-
ti magában a könyvvizsgálók rendszeres talál-
kozására is. Megfigyelhető, hogy kialakult az 
igényes könyvvizsgálói szakmai réteg, amely 
a kamarai eseményeken lehetőség szerint fo-

Minden tagunknak 
békés, boldog karácsonyt 

és sikeres új évet 
kívánunk!

(Folytatás a 4. oldalon.)
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VIZSGANAPTÁR 2006. év
(Az okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgázók számára)

            TÁRGY I. FÉLÉV  II. FÉLÉV
 VIZSGA VIZSGA  VIZSGA VIZSGA 
Jog     szóbeli Január 9–13. Április 10–14.  November 20–24.
Jelentkezési határidő 2005. dec. 9. Március 10.  Október 20.

Szervezet és vezetés    
           írásbeli Január 17. Márc. 31.  Szeptember 1. Október 25.
           szóbeli  Február 1–3. Április 10–14.  Szeptember 11–15. November 6–10.
Jelentkezési határidő 2005. dec. 19. Február 28. Augusztus 1. Szeptember 25.

Pénzügy    
           írásbeli Február 1. Május 3.  Október 20.
           szóbeli Február 13–16. Május 8–12.  Október 24–27.
Jelentkezési határidő Január 2. Április 3.  Szeptember 20.

Számvitel és elemzés    
           írásbeli Február 2. Június 7. Szeptember 5. December 1.
           szóbeli Február 16–21. Június 19–23. Szeptember 18–22. December 11–15.
Jelentkezési határidő Január 2. Május 8. Augusztus 7. November 1.

Számvitelszervezés    
           írásbeli Február 3. Május 4.  Október 27.
           szóbeli Február 21–24. Május 15–19.  November 6–10.
Jelentkezési határidő Január 3. Április 4.  Szeptember 27.

Könyvvizsgálat és ellenőrzés    
           írásbeli  Június 13.   December 4.
           szóbeli  Június 26–30.   December 18–22.
Jelentkezési határidő  Május 15.  November 4.

Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Bizottság (OKKB) közleménye
Az OKKB az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően meghir-

deti a 2006. évi vizsganaptárt a könyvvizsgálói képzésben részt ve-
vők számára. A szóbeli vizsgák – meghirdetett időtartamokon belüli 
– pontos időpontját később közöljük.

A vizsgaszabályzat 11. § (2) bekezdésére tekintettel, az írásbeli vizs-

gán számológép használható, de ez nem lehet mobiltelefonba épített 
számológép és programozható számológép sem. 

Budapest, 2005. november
D R .  R Ó T H  J Ó Z S E F ,

az OKKB elnöke

■ A szerzők elsősorban az okleveles könyvvizs-
gálói képzésben részt vevők számára készítették 
el a könyvvizsgálat és ellenőrzés tananyagát, 
de munkájuk a számviteli területen dolgozók 
számára is hasznos segítséget nyújt. Az alapis-
meretek (az ellenőrzés fogalma, célja, típusai, 
a standardok szerepe, az államhatalmi ágak, a 
kormány- és igazságszolgáltató szervek ellenőr-
ző tevékenysége, a felügyelőbizottsági és a belső 
ellenőrzési rendszer) mellett kitekintést kapunk 
az uniós és a hazai szabályozásról.

Az Európai Unióban a legmagasabb szintű 

könyvvizsgálati szabályozás az 
irányelv a [84/253/EGK (8-as 
számú) irányelv], de az Euró-
pai Bizottság ajánlásait (példá-
ul a minőség biztosításáról, a 
könyvvizsgálók függetlensé-
géről, az oktatási standar-
dokról), valamint a köz-
leményeket is ajánlatos 
nyomon követni. 

Természetesen a ma-
gyar szabályozásról (töb-

bek között a szakma munkáját meghatározó: a 
kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről 
szóló 1997. évi LV. törvényről) is készült ösz-
szefoglaló, s nagy hangsúlyt kapnak a szak-

mai kérdések. Ilyen a belső ellen-
őrökkel való együttműkö-

dés, a könyvvizs-
gálati kockázat, az 
eredménykimutatás, 

az eszközök és for-
rások, a kiegészítő 

melléklet és az üzleti 
jelentés vizsgálati szem-

pontjai, a könyvvizs-
gálói jelentés, a kisvál-

lalatok könyvvizsgálata, 
a könyvvizsgálói munka 

dokumentálása.
(Magyar Könyvvizsgálói Kama-

ra, Budapest, 2005)

BARY LÁSZLÓ–DR. BÍRÓ TIBOR–BOROS JUDIT–FEKETE IMRÉNÉ
KRESALEK  PÉTER–DR. LUKÁCS JÁNOS–DR. NAGY IMRE–DR. NYIKOS LÁSZLÓ:

Könyvvizsgálat és ellenőrzés 
 I. kötet
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A KAMARA KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI (2005. NOVEMBER 5.)

77. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge egyhangúlag elfogadta, hogy 2005. decem-
ber 3-ára küldöttgyűlést hív össze a megjelölt 
napirendi pontokkal.

78. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
ra központjának 2006. évi pénzügyi tervjavas-
latát és felhatalmazza az általános alelnököt, 
hogy az elhangzott kiegészítések figyelembevé-
telével véglegesített előterjesztést jóváhagyásra 
terjessze a küldöttgyűlés elé.

79. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége egy nem szavazattal elfogadta, hogy a 
standardokat tartalmazó kapcsos könyvet a 
könyvvizsgálók részére díjmentesen, a köz-
ponti kamara és a helyi szervezetek közös 
finanszírozásában nyújtják.

80. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a minő-
ség-ellenőrzési bizottság mandátumának meg-
hosszabbítását, valamint egy új bizottsági tag 
megválasztását. Az elnökség felhatalmazza a 
szakmai alelnök asszonyt, hogy az előterjesztést 
jóváhagyásra terjessze a küldöttgyűlés elé.

81. számú (2006. 11. 05.) határozat 

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a ka-
mara alapszabályának módosítására vonatkozó 
előterjesztést és felhatalmazza dr. Sztanó Imre 
elnökségi tagot, hogy az előterjesztést jóváha-
gyásra terjessze a küldöttgyűlés elé.

82. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
felvételi és a könyvvizsgáló társaságok kamarai 
nyilvántartásba vételére és annak megszünte-
tésére vonatkozó eljárási szabályzat módosí-
tását, felhatalmazza az általános alelnököt, 
hogy az előterjesztést jóváhagyásra terjessze 
a küldöttgyűlés elé.

83. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
kamara etikai szabályzatának módosítására 
vonatkozó előterjesztést és felhatalmazza az 
általános alelnököt, hogy az előterjesztést jó-
váhagyásra terjessze a küldöttgyűlés elé.

84. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a kamara szakmai továbbképzési szabályza-
tának módosítására vonatkozó előterjesztést 
és  felhatalmazza az oktatási, továbbképzési 
alelnököt, hogy az előterjesztést jóváhagyásra 
terjessze a küldöttgyűlés elé.

85. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra elnöksége megtárgyalta és egyhangú-
lag elfogadta az alábbi standardok aktua-
lizálását és közzétételüket engedélyezte.
− Glosszárium
− Keretelvek a bizonyosságot nyújtó megbí-
zásokhoz
− Előszó a minőség-ellenőrzésre, a könyv-
vizsgálatra, a bizonyosságot nyújtó, az egyéb 
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó stan-
dardokhoz.

1. Minőség-ellenőrzés a múltbeli pénzügyi 
információk könyvvizsgálatával és átvilágítá-
sával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó 
és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végre-
hajtásával foglalkozó társaságok esetén

800. Könyvvizsgálói jelentés különleges célú 
könyvvizsgálati megbízásoknál

2410. Az évközi pénzügyi információknak 
a gazdálkodó szervezet független könyvvizs-
gálója által végrehajtott átvilágítása
Az elnökség felkérte a szakértői bizottságot, 
hogy a teljes standardsorozat kiadási munká-
latainak előkészítését az MKVK Oktatási Köz-
pont Kft. közreműködésével megkezdje.

86. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást az Orszá-
gos Számviteli Bizottság és a Magyar Számvi-
telei Standard Bizottság működéséről. 

87. számú (2005. 11. 05.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag elfogadta a költségvetési tagozat 
elnökének tájékoztatását az „Önkormányzatok 
könyvvizsgálatáról” és hozzájárult ahhoz, hogy a 
szóban forgó dokumentum átadásra kerüljön az 
Országgyűlés önkormányzati bizottságának. 

D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

az MKVK elnöke

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 
LAPJA

Megjelenik: havonta
Felelős kiadó: Trautmann Jánosné ügyvezető igazgató

Felelős szerkesztő: Nagy Ildikó
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lyamatosan részt vesz, hajlandó tapasztalatai-
nak megvitatására és igényli más szakemberek 
véleményének megismerését is. A konferencia 
konzultációs formát biztosít az ilyen könyv-
vizsgálók számára, nem csak az előre megfo-
galmazott kérdések felvetésének, hanem a hely-
színen felmerülő problémák megvitatásának, 
eltérő álláspontok közelítésének lehetőségével 
is. Fontos tehát szervezési, módszertani elemek-
kel is segíteni ezt a folyamatot a helyszínek, 
a kísérőrendezvények kialakításával, az egyes 
előadások közötti szünetek hosszának növe-
lésével, a hozzászólások, a fórumon feltehető 
kérdések lehetőségének biztosításával. Látni 
lehet, és kell is, hogy a könyvvizsgálói konfe-
rencia szakmai találkozó jellegének megőrzése 
és fejlesztése a résztvevők alapvető igénye, és 
ebből következően a kamara célja is.

SZAKMAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE, ÚJ 
ISMERETEK NYÚJTÁSA, SZAKMAI IGÉ-
NYESSÉG. Valós elvárásként jelenik meg a 
konferenciákon egyrészt az aktuális szakmai 
kérdések megjelenítése, a könyvvizsgálat és a 
kapcsolódó területek változásainak bemutatá-
sa, másrészt olyan érdeklődésre számot tartó 
területek tárgyalása, amelyek befolyásolhatják 
a résztvevők későbbi tevékenységét. A kezde-
tekben a kamarai konferenciákra jellemző volt 
az ismeretközlés túlsúlya, a jogszabályváltozá-
sok bemutatására koncentráló tényközlés, az 
elkülönült előadó−hallgatóság viszony. Ebben 
szerepet játszott a lebonyolítási forma, a ple-
náris ülések kizárólagossága is. A konferenciák 
résztvevői jelenleg sokkal inkább igénylik az 
egyes témák hátterének bemutatását, a kapcso-
lódó problémák felvetését is, még ha az adott 
kérdés nyitva is marad, vagy közösen kell vé-
leményt formálniuk az előadóval. Megfigyelhe-
tő a szakmai igényesség szintjének folyamatos 
emelkedése, az előadókkal szembeni elvárások 
növekedése is. Még mindig tetten érhető a 
minél magasabb kormányzati szintű előadó-
ra – miniszter, államtitkár – irányuló hallgatói 
igény, de már nem elégséges a megjelenés, a 
közvetített ismeretek színvonalának is magas-
nak kell lennie, ráadásul elvárás, hogy már a 
tényközlés is megfelelő előadókészséggel pá-
rosuljon. A kamarai konferenciának az isme-
retek közlését azok értékelését kell nyújtania 
– ehhez jó eszköz a szekciórendszer – olyan 
módon, hogy az egyes területek összehango-
lása is megoldható legyen.

KÜLSŐ KÉP MEGJELENÍTÉSE A KAMA-
RÁRÓL: ÜZENET. A konferencia megszerve-
zése sok szakember előkészítő munkáját, lebo-
nyolítása az előkészítésben résztvevőkön kívül 
a megjelenő több száz kolléga közös gondolko-
dását, együttműködését igényli. A sikeres kon-

ferencia üzenet is, üzenet az egész szakmának, 
de üzenet a gazdaság szereplőinek, a vállalko-
zásoknak, intézményeknek és a kormányza-
ti szerveknek. Üzenet kell, hogy legyen saját 
kamaránk felé is, hozzá kell járuljon helyes 
önértékelésünkhöz, helyünk meghatározásá-
hoz, annál is inkább, mivel a mai felfogás a 
könyvvizsgálókról nem túl hízelgő képet mu-
tat. Nagyon fontos annak a követelménynek 
a felismerése is, hogy a konferencián elhangzó 
előadások színvonala a szakmaiságon kívül fe-
leljen meg a szakma tudományos hátterét je-
lentő területek kritériumainak is. Nem elvont, 
hanem közérthető, de elméletileg megfelelően 
alátámasztott, gyakorlatorientált, de módszer-
tanilag helyesen felépített előadásoknak teret 
biztosító kamarai rendezvényként a konferen-
cia nagyban hozzájárulhat a könyvvizsgálói 
szakma elismertségének növeléséhez.

ÚJ ELEMEK, TARTALMI
ÉS FORMAI KÉRDÉSEK

A kamarai konferenciák lebonyolítása során, 
különösen 1998-tól kezdődően évről évre jelen-
tek meg új vonások. Ezek folyamatosan meg-
változtatták a korábbi gyakorlatot, s kialakult 
a legutóbbi évekre jellemző rendszer. Elemei 
a következők:

•  a konferencia szekciórendszerben törté-
nő megrendezése,

•  a konferencia lezárása plenáris üléssel,

•  a szekcióvezetők összefoglalója a szek-
cióban elvégzett munkáról,

•  pódiumviták a szekciókban,

•  fórum a záró plenáris ülésen,

•  a konferenciát kísérő egyéb progra-
mok,

•  konferenciakötet kiadása.

Komoly változást hozott, és most már kije-
lenthető, hogy bevált a konferencia szekciórend-
szerben történő megrendezése. Mára jól körülhatá-
rolható a három szekció tevékenysége:

• a könyvvizsgálat kérdéseinek számvitel 
oldaláról történő megközelítése;

• a könyvvizsgálati módszertan elemeinek 
feldolgozása; valamint 

• az államháztartási-költségvetési terület 
és a könyvvizsgálói munka kapcsolatának fel-
dolgozása. 

A párhuzamosan dolgozó szekciókban jelen-
tős számú előadás megtartására van mód, vá-
lasztási lehetőség nyílik a hallgatóság számára, 
az egész konferencia mozgalmassá, érdekeseb-
bé, intenzívebbé válik. Az ilyen lebonyolítási 
formával szemben elhangzó kritika jelentheti a 

legnagyobb dicséretet is, nevezetesen amennyi-
ben a résztvevők arról panaszkodnak, hogy nem 
tudtak egy-egy, számukra érdekesnek ígérkező 
előadást meghallgatni, mivel ugyanakkor más-
hol is fontosnak tartották a részvételt, ez azt 
jelentheti, hogy sikerült összehangolttá tenni a 
szekciók előadásait, és sok komoly érdeklődés-
re számot tartó programot felkínálni. 

A szekciókban meghatározó szerepet kaptak
— és várhatóan a jövőben is erre lesz szük-
ség — a szekciók munkáját előkészítő és irá-
nyító szekcióvezetők. Az eddigi konferenciá-
kon igen komoly szakmai felkészültségről és 
hozzáértésről tanúskodó szekcióvezetők irányí-
tották az egyes területek munkáját. Ugyancsak 
újítást jelent, hogy a konferencia lezárásaként a 
nyitó üléshez hasonlóan plenáris ülést tartunk, 
ahol a szekcióvezetők összefoglalják a szekcióban 
elvégzett munkát, tömören utalnak az elhang-
zott előadásokra, a felmerült kérdésekre, vitás 
elemekre, kitérnek a megfogalmazott javasla-
tokra. Ilyen módon a konferencia résztvevői 
teljes képet kaphatnak az elvégzett munkáról, 
az egyes szekciók tevékenységéről is.

A teljes kép megismeréséhez járul hozzá a 
konferenciakötet kiadása, amelyet első ízben a 
konferencia után adtunk ki, de az a megoldás 
vált be, hogy a konferenciát megelőzően az 
elhangzó előadások többségének tartalmi ki-
vonatát kötetbe foglalva a konferencián részt 
vevőknek átadjuk. Külföldi – franciaországi – 
tapasztalatokra építve került 2001-ben a kon-
ferencia programjába a pódiumvita, először csak 
plenáris ülésen, majd a sikerre utaló visszajel-
zésekre alapozva a szekciókban is. A szekció-
vezető irányítása mellett, a szekciók között 
előre egyeztetett témákról 3-4 meghívott is-
mert szakember részvételével folytatott vita 
mutatja meg igazán a konferencia szellemisé-
gét, a komoly megalapozott szakmaiságot és a 
vitáknak, eltérő vélemények kinyilvánításának 
is lehetőséget biztosító nyílt légkört.

Új elem még a záró plenáris ülés részeként 
meghirdetett fórum, ahol a résztvevők bármilyen 
kamarát, szakmát érintő témakörökről kérdez-
hetik a kamara vezetőit. Ezzel a lehetőséggel 
eddig nem sokan éltek, itt jobb előkészítés-
re lesz szükség. Ugyancsak megemlíthetők a 
konferenciát kísérő egyéb programok, elsősorban a 
szakkönyvek árusítása és a szoftverbemutatók, 
amelyek fejlesztése ugyancsak indokolt.

 2005-ben először a konferencia adott hely-
színt a hagyományteremtő céllal alapított és 
itt átadott kamarai elismerés a dr. Bartók Nagy 
András emlékének adózó életműdíj, a kamarai 
emlékplakett átadásához. A plenáris ülés megfe-
lelő kereteket biztosított ehhez az ünnepélyes 
pillanathoz. 

Említést kell tenni a nagymértékben fejlő-
dő technikai lehetőségekről, amelyek immár 
a konferencia rangjához méltó körülményeket 
képesek biztosítani. A konferencia megjelené-
se, külső képe – előnyére − nagyot változott a 
kezdeti évekhez képest.

(Folytatás a 1. oldalról.)

Az országos könyvvizsgálói konferenciák tapasztalatai 
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BALATONSZÉPLAK −

HAGYOMÁNYTEREMTÉS

Az első 12 év az országos konferenciák törté-
netében meghatározónak tekinthető. A rendez-
vény a széplaki évek alatt felnőtt a feladatokhoz, 
képes volt megfelelni az elvárásoknak, a szak-
ma igazi nagy találkozójává vált. Gazdasági és 
pénzügyminiszterek, az Állami Számvevőszék 
elnöke, államtitkárok és más magas beosztású 
állami vezetők voltak a konferencia vendégei, 
előadói. Évenként 400−500 könyvvizsgáló vett 
részt a programokon és vitte konferenciánk hí-
rét a szakmában. A szekcióülések bevezetésével 
konferenciánként 25−30 előadást hallgathattak 
meg a résztvevők, akik az első nap estéjén min-
dig jó hangulatú fogadáson, szórakozással foly-
tatták a konferenciát. A rendszeresen azonos 
időszakban megrendezett esemény sok könyv-
vizsgáló naptárában állandó bejegyzésként sze-
repelt, kijelenthetjük hagyománnyá vált.

EGER – A TOVÁBBLÉPÉS IGÉNYE

Több tényező együttes hatásának eredménye-
ként 2004-ben a kamara Eger városát választot-
ta a 2005-ös konferencia helyszínéül. Az igazi 
újdonság ebben az évben tehát a helyszín és 
a külsőségek voltak, a tartalmi elemek, a szek-
ciók felépítése, az előadások, a pódiumviták 
jellege alapvetően nem változott. A rendez-

vényt 550 könyvvizsgáló tisztelte meg részvé-
telével, amely a tartalmi azonosság mellett a 
helyszínváltoztatás és az ehhez kötődő külső-
ségek okán sok új élményt jelentett a résztve-
vőknek. A konferenciaközpont teljes mértékben 
megfelelt az elvárásoknak, a szekciók közötti 
mozgást lehetővé tevő helyszín, a színvonalas 
technikai megoldások hozzájárultak a sikeres 
lebonyolításhoz. 

A kamarai konferencia célkitűzései között 
külön nem került említésre, de fontos megje-
gyezni, hogy a szakmai találkozó biztosításához 
nagymértékben hozzájárulnak azok a progra-
mok, amelyek a szakmai ismeretek bővítésén 
túlmenően kereteket nyújtanak a könyvvizsgá-
lók színvonalas szórakozására is. Eger az ilyen 
irányú elvárásoknak megfelelt, mind a szakmai, 
mind a kapcsolódó programok számára meg-
felelő helyszínnek bizonyult.

Megítélésem szerint a kamara hagyományos 
rendezvényének keretei kialakultak, lényeges, 
reformszerű újítások – mint például az időtar-
tam növelése, vagy a szekciók számának, té-
makörének változtatása − jelenleg nem indo-
koltak. Mindazonáltal természetes módon az 
egri rendezvény is szolgált olyan tapasztalatok-
kal, amelyek megfontolásra érdemesek, illetve 
a következő években felhasználhatók. 

◗ A szekciókban folyó előadások időkereté-
nek kialakításakor törekedni kell a hozzászó-
lások, viták lehetőségének biztosítására. Erre 
minden évben megvan az elhatározás, de a 
megvalósítás nem igazán sikeres.

◗ A záró plenáris ülésnek nagyobb súlyt 
kell adni, a konferencia résztvevői közül so-
kan nem vesznek részt a záró ülésen, holott a 
konferencia munkájáról itt átfogó képet lehet 
kapni. Megfontolandó – neves előadó meghí-
vásával – a plenáris előadás biztosítása itt is, 
hasonlóan a nyitó üléshez.

◗ A fórum jobb előkészítést érdemel, a koráb-
bi években nagyobb volt az érdeklődés. 

◗ A konferenciakötet évről évre fejlődik, de 
még további munkát kell fordítani a tartalmi 
és formai egységesítésre, törekedni kell a teljes 
előadói kör megjelenítésére.

◗ Erősíteni kell az első alkalommal ebben 
az évben megmutatkozó törekvést a külföldi 
partnerek és a kamarával együttműködő szer-
vezetek, intézmények részvétele iránt. 

◗ Az országos médiákban történő megjelenés 
érdekében további erőfeszítések szükségesek.

A kamara elnöksége − a kedvező tapaszta-
latok alapján − úgy döntött, hogy 2006-ban 
ismét Eger városa ad helyszínt a könyvvizsgá-
lók hagyományossá vált szakmai találkozójá-
nak. Úgy gondolom, hogy a keretek adottak, 
szakmai tartalommal történő megtöltésük a 
korábbi tapasztalatokra építkezve, új elemek 
felvállalásával a kamara részéről megoldható, 
így a kamara tagjaival együtt bízhatunk abban, 
hogy a következő évben újra sikeres szakmai 
konferencián találkozhatunk Egerben.

D R .  P Á L  T I B O R , 

az MKVK oktatás i ,  továbbképzési  a le lnöke

BÉCSI ANKÉT

Adóharmonizáció és 
jogbiztonság Közép-Európában
A tavalyi sikeres Bécsi Szimpózium után az osztrák 
kamara Csehország, Horvátország, Magyarország, 
Szlovákia és Szlovénia könyvvizsgálói, adótanácsadói
és számviteli szakemberei részére idén október 19–21. 
között ankétot szervezett Bécsben.

■ A konferenciát a kamara honlapján meghirdettük, amelyre a kama-
ránál 63 fő jelentkezett.

A konferencián a következő témákban hangzottak el panelbeszélge-
tések:

•adóharmonizáció az EU-ban különösen az általános forgalmi adó 
példáján,

•van-e harmonizációs igény a jövedelemadók területén?
•adóharmonizáció kontra adóverseny (pódiumvita),
•szakmai minőségbiztosítás,
•pénzmosással és a feltételekhez kötött letétek ellentmondásos hely-

zetével szembenéző bankok,
•intézkedések a pénzmosás megakadályozására.
Az előadások között a tavalyihoz képest sokkal több adójogi kérdés 

szerepelt. A konferencia nyelve német/angol volt, de a kamara a Magyar 

Adótanácsadók Egyesületével közösen magyar nyelvű szinkrontolmá-
csolást biztosított. Az előadások anyagai megtekinthetők a kamaránál, 
többségében német nyelven.

A jelenlévő országok képviselőitől elhangzott előadások és panelbe-
szélgetések alapján megerősödött az a korábbi véleményünk, hogy Ma-
gyarország a szakmai követelmények kialakításában, szabványok átvé-
telében az élvonalban jár. Ez főleg igaz a minőségellenőrzési rendszer 
megszervezésében, működtetésében.

A konferencia ideje alatt sor került egy szűkebb körű szakmai meg-
beszélésre a kamarák vezetői, az országok pénzügyminiszterei és a pa-
nelvezetők részére. A megbeszélésen részt vett Magyarország, Csehor-
szág, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország könyvvizsgálói és adótanács-
adói kamaráinak elnökei, illetve Magyarországról a pénzügyminiszter 
úr helyett Molnár Albert politikai államtitkár, és Karácsony Imréné he-
lyettes államtitkár.

Felvetettük az osztrák kamara elnökének, hogy szívesen tájékozód-
nánk az EU 8-as irányelvet érintő osztrák kamarai szabályozásról. El-
nök úr, dr. Alfred Brogyányi szívesen adna tájékoztatást Budapesten a na-
pirenden lévő kérdésekről, különös tekintettel a kamara megújításának 
idősszerű témáiról.

A meghívásnak elnök úr örömmel tesz eleget. A találkozó várható-
an 2006 elejére ütemezhető, lebonyolítását a későbbiekben szervezzük 
meg.

Felmerült az az elgondolás, hogy a konferenciát a következő évben 
Prága, azt követően Budapest szervezné meg. Amennyiben erre sor ke-
rül, akkor az Adótanácsadók Egyesületével közösen vállalnánk a lebo-
nyolítást.

D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

az MKVK elnöke
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■ Az IFAC annak érdekében hozta létre Etikai 
Bizottságát, hogy az magas színvonalú etikai 
standardokat és más dokumentumokat  dolgoz-
zon ki úgy, hogy azok szolgálják a köz érdekeit 
és erősítsék a könyvvizsgálói szakmába vetett 
bizalmat. Az Etikai Bizottság célja, hogy ösz-
tönözze a helyes etikai gyakorlat alkalmazását, 
valamint elősegítse a könyvvizsgálókat érintő 
etikai kérdésekről szóló nemzetközi vitákat. 

Mindezek érdekében a bizottság dolgozza ki 
és teszi közzé a Könyvvizsgálói Etikai Kódexet 
(a továbbiakban: Etikai Kódex), amely a köz-
szférában tevékenykedő, standardokon alapuló 
könyvvizsgálói szakmai etikai elveket rögzíti és 
megadja az elvek alkalmazásához szükséges el-
vi keretrendszert. Az IFAC tagszervezeteinek, 
illetve a nemzetközi könyvvizsgálati és ellen-
őrzési standardoknak megfelelő beszámolókat 
kibocsátó vállalkozásoknak legalább olyan szi-
gorú követelményeket kell alkalmazniuk, mint 
amelyeket az Etikai Kódex tartalmaz. Ha a jog-
szabályi előírások nem teszik lehetővé valamely 
tagszervezet vagy a vállalkozás számára, hogy 
teljesítse az Etikai Kódex bizonyos előírásait, 
akkor is teljesítenie kell az Etikai Kódex egyéb 
részeiben foglaltakat.

Az IFAC Etikai Bizottsága a vitafórumot ket-
tős céllal hívta össze.

1. Mivel megrendült a pénzügyi jelentések 
könyvvizsgálatába vetett bizalom, ezért 2004 
szeptemberében a bizottság egy olyan projek-
tet indított, amelynek keretében azt vizsgál-
ják, hogy a függetlenségre vonatkozó körül-
mények megfelelően le vannak-e írva az Eti-
kai Kódexben. 

2. A vitafórum másik célkitűzése az, hogy 
felhívja a figyelmet a 2005  júniusában kibo-
csátott Etikai Kódexre.

FÜGGETLENSÉG

A pénzügyi jelentések könyvvizsgálatába vetett 
bizalom olyan intézkedésekhez vezetett, ame-
lyek egy része az auditorokra vonatkozó füg-

getlenégi követelményeket is érintette. Ezért a 
bizottság úgy értékelte, hogy eljött az idő az 
Etikai Kódexben foglalt függetlenségi követel-
mények bizonyos részeinek újragondolására. 
A kódex definíciói szerint kétfajta független-
ség létezik: 

SZELLEMI FÜGGETLENSÉG – Olyan bel-
ső állapot, amely biztosítja a levont következ-
tetés közlését anélkül, hogy a kijelentést tévő 
személy a szakmai ítélőképességet negatívan 
befolyásoló hatásoknak lenne kitéve, továbbá 
lehetővé teszi, hogy ez a személy tisztessége-
sen, tárgyilagosan és a szakmának megfelelő 
szkepticizmussal járjon el.

LÁTSZÓLAGOS FÜGGETLENSÉG – Min-
den olyan körülmény és tény kiküszöbölése, 
amelyek olyan jelentősek, hogy egy ésszerűen 
eljáró, tájékozott külső felet minden releváns 
információ birtokában – beleértve az alkalma-
zott biztosítékokat is – várhatóan arra a követ-
keztetésre indítanának, hogy az adott vállalko-
zás vagy az ellenőrzést lefolytató csapat adott 
tagja nem kellően tisztességes, tárgyilagos, il-
letve szkeptikus. 

Az ellenőrzési megbízást végző könyvvizs-
gálóra a következő három követelmény vo-
natkozik.

• A megbízás elfogadását megelőzően és an-
nak folyamán fel kell tárnia és értékelnie kell a 
függetlenséget veszélyeztető kockázatokat.

• Ha a feltárt kockázat nem egyértelműen 
jelentéktelen, biztosítékokat kell életbe léptetni 
annak kiküszöbölésére vagy elfogadható szint-
re csökkentésére.

• Ha nincs olyan biztosíték, amellyel a feltárt 
veszély kiküszöbölhető vagy enyhíthető lenne, 
akkor meg kell szüntetni a veszélyt okozó kap-
csolatot vagy tevékenységet, vagy nem vállal-
ható el, illetve nem folyatható az ellenőrzési 
megbízás teljesítése.

Az Etikai Kódex rögzíti továbbá, hogy vannak 
olyan körülmények és tevékenységek, amelyeket 

az ellenőrzést lefolytató csapat tagjának, illetve a 
vállalkozásnak el kell kerülnie az ellenőrzési meg-
bízások végzése során, mivel nem létezik olyan 
megfelelő biztosíték, amely az ésszerűen eljáró 
megfigyelő által megítélt kockázatot kiküszöböl-
né vagy elfogadható szintre csökkentené. Ennek 
megfelelően az Etikai Kódex korlátozásokat tar-
talmaz bizonyos tevékenységekre és kapcsola-
tokra nézve, amelyek nem egyeztethetők össze 
az ellenőrzési szolgáltatás nyújtásával. 

AZ ÚJRAKODOFIKÁLT

ETIKAI KÓDEX

A 2005 júniusában módosított Etikai Kódex 
öt alapvető szakmai etikai elvet állapít meg, 
amely minden könyvvizsgálóra érvényes, és 
ismerteti az elvek alkalmazását meghatározó 
elvi keretrendszert. 

ALAPELVEK
Tisztesség – A könyvvizsgálónak őszintén 

és becsületesen kell eljárnia minden szak-
mai és üzleti kapcsolatban.

Tárgyilagosság – A könyvvizsgáló nem 
engedheti, hogy részrehajlás, érdekellentét 
vagy mások által gyakorolt jogtalan befo-
lyás hatással legyen a szakmai és üzleti 
megállapításaira és döntéseire.

Szakértelem és kellő gondosság – A könyv-
vizsgáló köteles szakmai ismereteit és tu-
dását folyamatosan olyan szinten tartani, 
amely biztosítja, hogy ügyfele vagy alkal-
mazója szakmailag megalapozott, a szak-
ma gyakorlatában, jogszabályokban és az 
eljárásokban bekövetkező legújabb módo-
sításokat figyelembe vevő szolgáltatásban 
részesül. A könyvvizsgálónak gondosan, a 
megfelelő technikai és szakmai standardok 
szerint kell eljárnia szakmai szolgáltatásai 
nyújtása során.

BRÜSSZELBEN A FŐ TÉMA A FÜGGETLENSÉG ÉS AZ ETIKA VOLT

Az IFAC Etikai Bizottságának 
vitafórumáról

Az IFAC 2005. október 11-én Brüsszelben megrendezett vitafórumának egyik fő témája a függetlenség volt,
a másik pedig a 2005 nyarán módosított Könyvvizsgálói Etikai Kódex.
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Titoktartás – A könyvvizsgálónak tiszte-
letben kell tartania a szakmai vagy üzleti 
kapcsolat során tudomására jutó informá-
ciók bizalmas jellegét, és harmadik félnek 
– jogszabályi vagy szakmai felhatalmazás 
vagy kötelesség kivételével – csak erre vo-
natkozó kifejezett engedély birtokában 
adhatja át. A szakmai vagy üzleti kap-
csolat során megismert információk nem 
használhatók fel személyes előny szerzé-
sére sem a könyvvizsgáló, sem más sze-
mély számára.

Hivatáshoz méltó magatartás – A könyv-
vizsgálónak eleget kell tennie a vonatkozó 
törvényeknek és jogszabályi előírásoknak, 
és tartózkodnia kell a szakma hitelét rontó 
magatartástól.

Az elvi keretrendszer értelmében minden 
könyvvizsgálónak fel kell tárnia az alapelvek 
teljesülését gátló esetleges kockázatokat, és ve-
szély fennállása esetén biztosítania kell az elvek 
érvényesülését. 

A veszélyeztető tényezők a következők le-
hetnek.

• Önérdekből fakadó veszélyek, amelyek a 
könyvvizsgáló vagy más családtag, illetve kö-
zeli hozzátartozó anyagi vagy egyéb érdekelt-
ségéből eredhetnek.

• Saját vélemény felülbírálásával kapcsolatos 
veszélyek, amelyek akkor merülhetnek föl, ha 
a könyvvizsgálónak egy általa korábban meg-
hozott megállapítást kell felülbírálnia.

• Elkötelezettségből eredő veszélyek, ame-
lyek akkor állhatnak fenn, ha a könyvvizsgáló 
valamely álláspont vagy vélemény képviseletét 
olyan fokig viszi, amely már a tárgyilagosság 
rovására mehet.

• Közeli ismeretségből fakadó veszélyek, 
amelyek akkor merülhetnek fel, ha a közeli 
személyes kapcsolat miatt a könyvvizsgáló túl-
zottan átérzi mások érdekeit.

• Fenyegetettségből eredő veszélyek, amelyek 
akkor állhatnak fenn, ha a könyvvizsgálót valami-
lyen – tényleges vagy érzékelni vélt – fenyegetés 
akadályozza az objektív cselekvésben.

A vitafórumon szóba került, hogy – bár ez a 
lépés ismétlésekhez vezet az Etikai Kódexben 
– érdemes különválasztani a pénzügyi jelenté-
sek könyvvizsgálatára és az egyéb megbízá-
sokra vonatkozó követelményeket. Mindezek 
megvitatásán kívül a következő kérdések me-
rültek fel. 

• Az anyagi érdekeltségre vonatkozó kor-
látozás kiterjesztése és annak a korlátozásnak 
a bevezetése, hogy az ellenőrzést lefolytató 
csapat tagjainak nem lehet anyagi érdekeltsé-
gük olyan vállalkozásban, amelynek irányítást 
biztosító befolyása van az auditot megrendelő 
ügyfél érdekeltségében, ha az ügyfél fontos a 
vállalat számára.

• Annak a korlátozásnak a kiterjesztése, mely 
szerint az ellenőrzést lefolytató csapat tagjai-
nak közvetlen családtagja nem alkalmazható a 
tőzsdén jegyzett vállalkozások auditálása során, 
úgy, hogy ez vonatkozzon a tőzsdén jegyzett 
vállalkozás fontos leányvállalataira is.

• A függetlenséget fenyegető veszély el-
hárításával kapcsolatos teendőkre vonatkozó 

útmutatás pontosítása arra az esetre, ha az 
ellenőrzést lefolytató csapat valamelyik tagja 
az ellenőrzési megbízást adó ügyfélnél kíván 
elhelyezkedni.

• Egy év várakozási időszak előírása, mie-
lőtt a megbízást végző partner olyan pozíciót 
vállalhat az auditált tőzsdén jegyzett vállalko-
zásnál, amelyben jelentős befolyást gyakorol-
hat a számviteli dokumentáció vagy a pénzügyi 
beszámolók elkészítésére.

• Az egy adott tőzsdei cég auditálásában 
hosszú időn keresztül részt vevő partnerek által 
jelentett potenciális fenyegetettség felismerése, 
a megbízást végző partneren és a megbízás mi-
nőségellenőrzésért felelős személyen kívül.

• Azoknak a biztosítékoknak a megerősí-
tése, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a 
cég méretéből adódóan a partnerek rotáció-
ja nem lehetséges, vagy nem jelent megfelelő 
biztosítékot.

• Az ellenőrző vizsgálatra vonatkozó meg-
bízást adó ügyfélnél betöltött vezető funkció 
jelentette fenyegetésre vonatkozó útmutatás 
pontosítása.

•Az auditot megrendelő ügyfélnek nyújtott 
számviteli és könyvelési szolgáltatásokkal kap-
csolatos útmutatás kibővítése, ha az ügyfél nem 
tőzsdén jegyzett cég.

• Az audit-ügyfélnek nyújtott adóügyi szol-
gáltatásokból eredő veszélyekkel kapcsolatos 
útmutatás kibővítése.

• Útmutatás a partnereknek nyújtott kom-
penzációs programok által a függetlenségre ve-
szélyt jelentő tényezőkkel kapcsolatban.

H U B É N Y I  E R N Ő N É ,

az MKVK et ika i  b izot tságának e lnöke

FELHÍVÁS

Tisztelt Könyvvizsgálók! 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a szakma 
múltjának bemutatását tervezi. Ezért kérjük 
továbbra is 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 

INTERNET

Szokásunkhoz híven ezúttal is szeret-
nénk felhívni figyelmüket a honlapon 
megjelent újdonságokra. Bár a Hírlevél 
előző számában megjelent a szárazbélyeg-
ző használatáról szóló kamarai szabályzat, 
novembertől honlapunkon − a könyvvizs-
gálóknak/szárazbélyegző menüpont alatt 
− el tudnak érni minden ehhez kapcso-
lódó szabályzatot, előírást, újdonságot, 
valamint az elveszett szárazbélyegzőkre 
vonatkozó közzétételt is. 

Amennyiben valamilyen magyar vagy 
angol nyelvű szakkönyvre vagy folyóirat-
ra lenne szüksége, könyvtárunk folyama-
tosan bővülő szakkönyveinek, valamint 
bel és külföldi folyóiratainak katalógusa 
interneten is elérhető és böngészhető.

Továbbra is várjuk észrevételeiket,
javaslataikat a honlappal kapcsolatban.

Sándor Eri ka – serika@mkvk.hu
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Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását
és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány
2006 januárjában induló tanfolyamain:

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

Cégeknél kihelyezett tanfolyam szervezését vállaljuk 4 főtől.

Az intenzív kurzusok ára:   36 000 Ft + áfa (30 óra)
A normál kurzusok ára:   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

Angol kezdő – normál (1. szint)
2006. január 9-től
Hétfő 9.00−11.00 (heti 1x3 óra)
Kedd, csütörtök 17.00−19.25 
(heti 2x3 óra)

●

Német, francia, olasz, spanyol 
kezdő − normál
2006. január 10-től
Kedd, csütörtök 
9.00−11.30 /17.00−19.25
(heti 2x3 óra)

 Angol középhaladó szakmai − 
intenzív

2006. január 9−13 és január 23−27.
9.00−13.00 (napi 6x 45 perc) 

●

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!

Minden kedves hallgatónknak kellemes karácsonyi 
ünnepeket, és boldog új évet kívánunk! 
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