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AJÁNLÓ
Elnökségi
munkaprogram
A 2005. december 10-ei elnökségi ülés döntött az idei első félévben esedékes elnökségi ülések munkaprogramjáról.

Négy kamarai tagozat működik
Az MKVK középtávú tervében elfogadott feladatcsomag felgyorsította a
könyvvizsgálók speciális szakmai közösségeinek létrehozását és működtetésüket. Eddig négy tagozat alakult, és szervezik a következőt is.
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Minőségvizsgálói
pályázat
Lehet Ön is minőségvizsgáló.
Természetesen csak akkor, ha
megfelel az MKVK által kiírt pályázat feltételeinek. A jelentkezési határidő 2006. március 10. 5

Módosuló magyar
standardok
A könyvvizsgálati munkában
nagy segítséget jelenthet, ha
egy helyen (a Hírlevélben) megtalálhatók a magyar nemzeti
könyvvizsgálati standardok ha7
tálybalépésének időpontjai.

Életműdíj
Az MKVK az idén második alkalommal hirdeti meg
a Dr. Bartók Nagy András
Életműdíjat. A javaslatot
2006. június 15-éig lehet
benyújtani a kamarához.

TÁJÉKOZTATÓ AZ EDDIGI TAPASZTALATOKRÓL
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■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2003. május 24-én megtartott küldöttgyűlésén jóváhagyta
a kamara 2003−2007. közötti időszakra szóló
középtávú tervét és benne a tagozatok továbbfejlesztésére vonatkozó koncepciót.
A tagozatok megalakulása időrendi sorrendben:
• 1998-ban a költségvetési tagozat,
• 2002-ben az igazságügyi könyvszakértői
tagozat,
• 2004-ben a pénz- és tőkepiaci tagozat,
• 2005-ben az adótagozat.
A kisvállalkozási tagozat megalakulása a következő időszak feladata lesz.
A tagozatok önálló szervezeti és működési szabályzattal, illetve ügyrenddel rendelkeznek, amelyet alakulásukat követően tájékoztatás céljából
beterjesztenek a kamara elnökségének.
A következőkben bemutatjuk az egyes tagozatok
2004 és 2005 években jellemző mutatóit, vezetőségüket, valamint szakmai rendezvényeiket.
KÖLTSÉGVETÉSI TAGOZAT
Létszáma 127 fő
Vezetősége 13 fő
Elnöke: dr. Printz János
Alelnökök:
Győrffi Dezső
dr. Rocskai János
Szita László
Vezetőségi tagok:
Beszeda István
Rácz Lajosné
Bodor Jánosné
Rénes Mária
Csák Ibolya
Váciné Kádár Margit
Kassó Zsuzsanna Zsinkó Lajos
Pék Gáborné
A tagozat szakmai munkája a következőkre
terjed ki:
• konferenciák, tagozati rendezvények szervezése
kreditpontokat biztosító szakmai oktatásokra,
• költségvetési minősítést biztosító tanfolyamok lebonyolítására,
• módszertani anyagok kidolgozására,

• a költségvetési szervek irányítóival történő
kapcsolatok építésére.
A költségvetési tagozat 2004−2005-ben 6 rendezvényt szervezett a következő témakörökben.
• Az államháztartás külső és belső ellenőrzése
előadó: Bihary Zsigmond, az ÁSZ főigazgatója,
• Az államháztartás szervezeteinél végzett
könyvvizsgálatok minőség-ellenőrzésének tapasztalatai
előadó: dr. Cselőtei Istvánné, a minőség-ellenőrzési bizottság tagja,
• A kötelezettségvállalás nyilvántartásának
módszertana
előadó: Győrffi Dezső, a tagozat alelnöke,
• Az önkormányzatok 2005. évi pénzügyi
szabályozása
előadó: dr. Berczik Ábel, Pénzügyminisztérium
• Az államháztartási szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 2005. évi
változásai
előadó: Lilliné Fecz Ildikó, Pénzügyminisztérium
• Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzése és a könyvvizsgálat kapcsolata
előadó: Weidlich Edit miniszteri biztos, Pénzügyminisztérium
• A költségvetési gazdálkodás aktuális kérdései
előadó: dr. Várfalvi István helyettes államtitkár,
Pénzügyminisztérium
• A helyi önkormányzatok ellenőrzésének
számvevőszéki tapasztalatai
előadó: dr. Lóránt Zoltán főigazgató, Állami
Számvevőszék
• Az önkormányzatok 2006. évi pénzügyi
szabályozása
előadó: dr. Várfalvi István helyettes államtitkár,
Pénzügyminisztérium
• Az államháztartás (állami szektor) könyvvizsgálatának nemzetközi gyakorlatának követelményeiről
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Az MKVK 1/2005. számú elnöki utasítása
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara többször
módosított és 2005. február 1-jétől hatályos
minőség-ellenőrzési szabályzatának 65. pontjában meghatározottak végrehajtását a következők szerint szabályozom.
1. A minőség-ellenőrzési bizottság határozata ellen a könyvvizsgáló annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül írásbeli fellebbezést
terjeszthet elő.
2. A fellebbezést a kamara elnökségéhez
címezve, a minőség-ellenőrzési bizottságnál
kell benyújtani, amely bizottság megvizsgálja, hogy azt határidőben, az arra jogosult
nyújtotta-e be.
Amennyiben a fellebbezés az előzőekben
meghatározott feltételeknek megfelel, úgy azt
a minőség-ellenőrzési bizottság elnöke továbbítja a kamara szakmai alelnökének.
3. A kamara szakmai alelnökéhez továbbított dokumentációnak tartalmaznia kell a
minőség-ellenőrzési bizottság (elutasító) határozatát,
a) a könyvvizsgáló kamara elnökséghez benyújtott fellebbezést, valamint
b) a vizsgálatról készült és a minőségvizsgáló által leadott dokumentációt a következő
tartalommal:
• teljes körű minőség-ellenőrzés esetében a
3. vagy a 4. és az 5. számú kitöltött kérdőívek
másolatát, valamint a minőségvizsgáló összesítő véleményét és a könyvvizsgáló esetleges
ellenvéleményét tartalmazó, a könyvvizsgáló
és a minőségvizsgáló által aláírt 6. számú öszszesítő lap másolatát,
• első minőség-ellenőrzéskor a 11. számú
kérdőív másolatát és a könyvvizsgáló esetleges

■ A pénz- és tőkepiaci tagozat 2005. december
19-én, hétfőn a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletével (PSZÁF) együtt tartotta soron
következő szakmai konferenciáját. A konferencia a kötelező kamarai oktatás tekintetében
2 kreditpontot számított be és a következő
menetrend szerint zajlott:
10.00–10.10 Megnyitó
Somogyiné dr. Kováts Erzsébet ügyvezető igazgató, PSZÁF
Agócs Gábor, a ptt elnöke
10.10–11.00 Az elmúlt évek vizsgálati
tapasztalatainak összegzése a pénz és tőkepiaci területen
Bödör Attila vezető felügyelő, PSZÁF
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ellenvéleményét tartalmazó, a könyvvizsgáló
és a minőségvizsgáló által is aláírt 12. számú
összesítő lap másolatát.
4. A szakmai alelnök a fellebbezés kivizsgálására a szakértői, az oktatási és az etikai
bizottság egy-egy tagjából ad hoc bizottságot
szervez, amely bizottság a 3. pontban meghatározott dokumentumok alapján kialakítja
állásfoglalását, és határozat-tervezetet fogalmaz
meg a kamara elnöksége részére.
Az ad hoc bizottság az ügy tárgyalására
szükség esetén meghívja a fellebbezést benyújtó könyvvizsgálót és az ellenőrzést végző
minőségvizsgálót.
5. Az ad hoc bizottság a fellebbezésről készített állásfoglalását és az elnökség részére
készített határozattervezetet átadja a kamara
szakmai alelnökének, aki azt a soron következő elnökségi ülés elé terjeszti.
6. Az elnökségi ülésre – amennyiben szükséges – a szakmai alelnök meghívja a fellebbezést benyújtó könyvvizsgálót.
7. Az elnökség a fellebbezés kérdésében a
fellebbezés benyújtását követő 60 napon belül határoz, és határozatát a meghozatalt követő 15 napon belül a könyvvizsgálóval írásban közli.
8. A kamara elnökségének döntése ellen további fellebbezési lehetőség nincs.
Az elnöki utasítás 2005. december 1-jétől
lép hatályba.

Felhívás
a nemzetközi pénzügyi beszámolási
standardok szerint készített konszolidált
éves beszámolók könyvvizsgálói részére
■ Mint ismeretes, 2005. január 1-jétől kezdődően a tőzsdei társaságok kötelezően, míg a
többi vállalkozó saját elhatározásból választhatja a konszolidált éves beszámolója készítésénél a nemzetközi pénzügyi beszámolási
standardok (IFRS-ek) szerinti beszámolást.
Tekintettel arra, hogy az Európai Unióban
használatos IFRS-ek befogadási eljáráson esnek át és ennek eredményeként a befogadott
standardok nem teljes mértékben azonosak
a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal (jelenleg az IAS 39 egy témájában térnek el azoktól), fontos, hogy a beszámolók
(pénzügyi kimutatások) felhasználói pontos
tájékoztatást kapjanak az alkalmazott beszámolási elvekről.
A könyvvizsgálók európai szervezete
(FEE) által ajánlott hivatkozási szövegnek a Pénzügyminisztériummal és a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével közösen kialakított magyar megfelelője a következő:
„összhangban a nemzetközi pénzügyi
beszámolási standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta”
„összhangban az IFRS-ekkel, ahogyan
azokat az EU befogadta”.
Ezeket a hivatkozásokat javasoljuk használni mind a társaságok számviteli politikájában
(a kiegészítő mellékletben történő bemutatásban), mind az IFRS szerint készült konszolidált beszámolókról kiadott könyvvizsgálói
jelentésekben.
FEKETE IMRÉNÉ,

DR. SUGÁR DEZSŐ,

az M KVK sz akm a i a l e l n ö ke

az M KVK eln öke

Ptt-konferencia
11.00–11.40 A 2005. évi vizsgálati tapasztalatok összegzése a biztosítási területen
Somogyvári Sándorné főosztályvezetőhelyettes, PSZÁF
12.00–13.00 Átállás az IFRS szerinti
beszámoló készítésére
Boros Judit, az MKVK szakértői bizottságának tagja

13.00–13.40 A 2005. évi vizsgálati tapasztalatok összegzése a pénztári területen
Repa Ágnes vezető felügyelő, PSZÁF
13.40–14.00 Záró összegzés a következő időszak feladatainak tükrében
Somogyiné dr. Kováts Erzsébet ügyvezető Igazgató, PSZÁF
A szakmai konferencia anyagai a kamara
honlapján a ptt szekciójában mindenki számára hozzáférhetőek.
Ezúton is köszönjük a PSZÁF-fos kollégáknak és Boros Juditnak a nagyon hasznos
előadásokat.
AGÓCS GÁBOR,
a ptt elnöke

A M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK
(2005. DECEMBER 3.)
14/2005. (12.03.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
alapszabályának módosítását egyhangúlag elfogadta, amely 2006. február 1-jén lép hatályba.
15/2005. (12. 03.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi és a könyvvizsgáló társaságok kamarai nyilvántartásba vételére és annak megszüntetésére vonatkozó eljárási szabályzat módosítását egyhangúlag elfogadta, amely 2006. február
1-jén lép hatályba.
16/2005. (12. 03.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés a Magyar Könyvvizsgálói Kamara etikai szabályzatának módosítását egy tartózkodás mellett elfogadta, amely 2006. február
1-jén lép hatályba.
17/2005. (12. 03.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara szakmai továbbképzési szabályzatának
módosítást nyolcvanegy igen, negyvenhét nem
és tizenkét tartózkodás mellett elfogadta, amely
2006. február 1-jén lép hatályba.
18/2005. (12. 03.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés kilencvennégy igen, harminc
nem és huszonegy tartózkodás mellett elfogadta,
hogy az oktatási célra alkalmas ingatlan gazdasá-

gilag előnyös vásárlási lehetőségének esetén a küldöttgyűlésnek jóváhagyásra készüljön előterjesztés
a kamara kizárólagos tulajdonában lévő Oktatási
Központ Kft. tőkeemelésére, illetve a teljes körű
finanszírozás feltételeire.
19/2005. (12. 03.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara 2006. évi pénzügyi tervjavaslatát a módosításokkal együtt három tartózkodás mellett
elfogadta.
20/2005. (12. 03.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés egyenkénti szavazással megválasztotta a minőség-ellenőrzési bizottság hét
tagját.
dr. Borbás Máté 118 igen, 4 nem, 7 tartózkodás
dr. Cselőtei Istvánné 120 igen, 4 nem, 8 tartózkodás
dr. Csemniczky Jánosné 118 igen, 4 nem, 7 tartózkodás
Komlódiné Megyebíró Anikó 121 igen, 4 nem,
7 tartózkodás
dr. Takácsné Grúz Erzsébet 119 igen, 4 nem, 8
tartózkodás
Viszmeg János Andrásné 121 igen, 4 nem, 7 tartózkodás
Agócs Gábor 115 igen, 2 nem 16 tartózkodás

HATÁROZATAI

A minőség-ellenőrzési bizottság megválasztott
tagjainak mandátuma – hat tartózkodás mellett
– 2008. május 31-éig érvényes.
DR. SUGÁR DEZSŐ,
az M K VK e l n ö ke

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

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2005. DECEMBER 10.)
88. számú (2005. 12. 10.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
a kamarai tagnak az etikai bizottság EB-29/2005.
számú határozata ellen benyújtott fellebbezését elbírálta és – figyelemmel az 1997. évi LV.
törvény (továbbiakban: kktv.) 63. § (3) bekezdésének c) pontjára, valamint az etikai szabályzat D/5. pontjára – írásbeli figyelmeztetéssel az
etikai eljárást egyhangúlag megszünteti.
89. számú (2005. 12. 10.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette a
kamarai tagozatok (költségvetési, igazságügyi
könyvszakértői, pénz- és tőkepiaci, adótagozat)
működéséről készített beszámolókat.
90. számú (2005. 12. 10.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kamara 2006. I. félévi munkaprogramját.

91. számú (2005. 12. 10.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette
a kamara középtávú programjának időarányos
teljesítéséről készült tájékoztatót.
92. számú (2005. 12. 10.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta a Könyvvizsgáló felelőssége károkozás esetén tárgyú előterjesztést és a
szakértői bizottságnak adja át.
93. számú (2006. 12. 10.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az
építőipari vállalkozások könyvvizsgálata módszertani füzetének és az igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatásának közreadásáról készített előterjesztést.

94. számú (2005. 12. 10.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a 2005. évi okleveles könyvvizsgálói képzés
tapasztalatairól, a tankönyvellátás helyzetéről, a tananyagok aktualizálásáról készült tájékoztatót.
95. számú (2005. 12. 10.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a
kötelező szakmai továbbképzés 4. napjának
kreditpontokkal történő elismerésére készült
tájékoztatást. Felkéri az oktatási bizottságot,
hogy az elnökség következő ülésére terjessze
elő a kötelező továbbképzés 4. napi kreditek
megszerzésének lehetőségeivel foglalkozó, a
lehetséges közreműködő intézmények listáját
tartalmazó javaslatot.
DR. SUGÁR DEZSŐ,
az M KVK e l n ö ke
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségének

2006. I. félévi munkaprogramja
(jóváhagyta az MKVK elnöksége a 2005. december 10-ei ülésén)
I. JANUÁR 21. (SZOMBAT)
1. Előterjesztés a kamara 2006.
évi szakmai feladatairól (írásbeli
előterjesztés)
Előterjesztők: Fekete Imréné szakmai alelnök,
dr. Nagy Lajos, a szakértői bizottság elnöke
2. Előterjesztés a 2006. évi kötelező továbbképzéssel kapcsolatos teendőkről (a kötelező oktatás tematikája,
a kreditrendszer meghatározása, az
oktatással kapcsolatos tananyagok
előkészítése, a kiírandó pályázatok
jóváhagyása, a lebonyolítás formái
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Pál Tibor oktatási,
továbbképzési alelnök,
Fekete Imréné szakmai alelnök
3. Előterjesztés a mentori rendszer
értékeléséről és továbbfejlesztéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Bohus Zoltánné, a felvételei bizottság elnöke,
dr. Borbás Máté, a minőség-ellenőrzési bizottság elnöke,
dr. Nagy Lajos, a szakértői bizottság elnöke
4. Javaslat a költségvetési minősítési rendszer megújítására
Előterjesztő: dr. Printz János, a költségvetési tagozat elnöke
5. Tájékoztató az EU 8. irányelv
hatályba lépéséről, a hivatalos magyar nyelvű fordítás elérhetőségéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete Imréné szakmai alelnök
6. Beszámoló három helyi szervezet
munkájáról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Lami Mária, a Pest
megyei szervezet elnöke,
Gáberné Szellem Éva, a Veszprém
megyei szervezet elnöke,
dr. Gál János, a Heves megyei szervezet elnöke
II. FEBRUÁR 18. (SZOMBAT)
1. Előterjesztés az internetes szakmai tanácsadás megvalósításának tervezetéről (írásbeli előterjesztés)
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Előterjesztők: dr. Nagy Lajos, a
szakértői bizottság elnöke
2. Előterjesztés az integrált irányítási rendszer beindításáról, a feladatok
szervezéséről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Trautmann Jánosné
ügyvezető igazgató
dr. Borbás Máté könyvvizsgáló
3. Előterjesztés a XIV. Országos
Könyvvizsgálói Konferencia címére,
szekciók témáira, szekció vezetőire
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pál Tibor oktatási
és továbbképzési alelnök
4. Tájékoztató a 2005. évi kötelező
szakmai továbbképzések tapasztalatairól (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pál Tibor oktatási
és továbbképzési alelnök
5. Előterjesztés a kamara pénzügyi tartalékának képzéséről és felhasználásának elveiről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Trautmann Jánosné ügyvezető igazgató
III. MÁRCIUS 18. (SZOMBAT)
1. Javaslat a május 6-ai (szombat)
küldöttgyűlés programjára (írásbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
2. Előterjesztés a helyi szervezetek tervével kiegészített, összesített
2006. évi pénzügyi tervről (írásbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
3. Beszámoló a kamara 2005.
évi tevékenységéről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
4. A kamara 2005. évi éves beszámolója (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
5. Beszámoló a kamara 2005. évi
pénzügyi tervének végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hollós András általános alelnök

6. Beszámoló a kamarai bizottságok 2005. évi működéséről (írásbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: bizottságok vezetői
7. Előterjesztés a minőség-ellenőrzési szabályzat módosításáról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Borbás Máté, a minőség-ellenőrzési bizottság elnöke
8. Előterjesztés a mentori szabályzat módosítására (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bohus Zoltánné, a felvételi bizottság elnöke
9. Tájékoztató az Oktatási Központ Kft. 2005. évi gazdálkodásáról
és a 2006. évi célkitűzéseiről (írásbeli
előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Böőr Katalin, a
kft. ügyvezetője
dr. Galambos Péter fb-elnök
10. Tájékoztató az Alkusz Kft. 2005.
évi gazdálkodásáról és a 2006. évi célkitűzéseiről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Szász András, a kft.
ügyvezetője
Oláhné Lengyel Judit fb-elnök
IV. ÁPRILIS 8. (SZOMBAT)
(a helyi szervezetek elnökeivel
kibővített elnökségi ülés)
1. A május 6-án (szombaton) tartandó küldöttgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása (írásbeli előterjesztések)
Előterjesztők: a március 18. ülésen meghatározott programpontok
előadói
2. Javaslat a kamarai szervezetek
szolgáltatási tevékenységének gazdagítására (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Lajos, a szakértői bizottság elnöke
3. Tájékoztató az integrált informatikai rendszer szoftverfejlesztéssel
összefüggő pályázat kiírásáról, ezzel
kapcsolatos feladatokról, valamint a
központi és hálózati on-line-kapcsolat
kiépítéséről (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Trautmann Jánosné ügyvezető igazgató
dr. Borbás Máté könyvvizsgáló

V. MÁJUS 20. (SZOMBAT)
1. A küldöttgyűlés tapasztalatainak értékelése, a tennivalók meghatározása
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
2. A kamara középtávú tervének
felülvizsgálata az EU 8-as irányelv, az
új kamarai törvénytervezet, valamint
az új könyvvizsgálati standardok ismeretében (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
3. A kamara 2007. évi pénzügyi
tervének irányelveit figyelembe véve a módosított középtávú tervben
meghatározott feladatokhoz szükséges pénzügyi források meghatározása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
4. Tájékoztató a kamara 2006. I.
negyedéves gazdálkodásról (írásbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
VI. JÚNIUS 24. (SZOMBAT)
(kihelyezett, a helyi szervezetek
vezetőivel kibővített elnökségi
ülés Zala megyében)
1. A 2007. évi pénzügyi terv irányelvei, főbb keretszámok meghatározása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
2. Előterjesztés a 2006. évi kötelező
szakmai továbbképzések lebonyolításáról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pál Tibor oktatási,
továbbképzési alelnök
3. A kamara II. féléves munkaterve (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
4. Tájékoztató a kisvállalkozási tagozat szakmai célkitűzéseiről a tervezett működtetéséről, szervezéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Anna elnökségi tag

5. Tájékoztató a visegrádi négyek
találkozójáról
Előterjesztő: dr. Eperjesi Ferenc nemzetközi alelnök
6. Tájékoztatás az Országos Számviteli Bizottság és a Magyar Számviteli Standard Testület munkájáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete Imréné szakmai alelnök
7. Tájékoztatás a kamara és az államháztartás testületei között létrejött és az előkészítés alatt lévő megállapodásokról
Előterjesztő: dr. Printz János, a költségvetési tagozat elnöke
Megjegyzés
Valamennyi ülésen napirendi pontként szerepelnek a tagfelvételi és fegyelmi ügyek, valamint a középtávú program végrehajtásából adódó ütemezett
tennivalók.
DR. SUGÁR DEZSŐ,

FELHÍVÁS
az Európai Számviteli Szövetség (EAA) éves kongresszusán való részvételre
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Európai Számviteli Szövetség (EAA) soron következő, 29. éves kongresszusát Dublinban, Írországban tartja.
A kongresszus időpontja: 2006. március 22−24.
Regisztrációs díj:

•résztvevőknek 500 euró
•kísérőknek 190 euró

A regisztrációs díj magában foglalja:
● a résztvevők részére a tudományos konferencián való részvételt, a dokumentációs csomagot, a
2007. évi EAA-tagdíjat, a csütörtök–pénteki ebédet, kávé/teafogyasztást, a 21-ei fogadást, a 22-ei
koncertet és a 24-ei gálavacsorát;
● a kísérők számára a 21-ei fogadást, a 22-ei koncerten való részvételt és a 24-ei gálavacsorát.
A repülőjegyről és szállásköltségekről mindenki maga gondoskodik, bármilyen segítségért forduljon
bizalommal Keresztyén Ildikóhoz a 473-4521 telefonszámon vagy az international@mkvk.hu e-mail címen.
További információkért keresse fel az Európai Számviteli Szövetség honlapját www.eaa-online.org, illetve közvetlenül a kongresszus honlapját www.eaa2006.com címen.

az MKVK elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a minőségvizsgálói névsorba történő felvételre
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése által elfogadott minőség-ellenőrzési szabályzat III. fejezetének 15.
pontja alapján a minőség-ellenőrzési bizottság

pályázatot ír ki a minőségvizsgálói
névsorba történő felvételre.
A minőségvizsgálók teljes körű ellenőrzését a 2003–2004.
üzleti évre vonatkozóan a minőség-ellenőrzési bizottság tagjai végzik el. A minőségvizsgálók feladatait a minőség-ellenőrzési szabályzat tartalmazza.
Pályázati feltételek:
1. Aktív MKVK-tagság.
2. Legalább 6 éves igazolt szakmai gyakorlat (beleértve gazdasági társaságok konszolidált beszámolóinak könyvvizsgálatában való jártasságot).
3. Referenciaként bemutatott, 6 év alatt legalább 30, a magyar számviteli törvény szerint készített beszámoló (ezen
belül legalább 5 összevont beszámoló) könyvvizsgálatának
elvégzése bejegyzett könyvvizsgálóként.
4. Szakmai idegen nyelv ismerete.
5. A lefolytatandó minőségvizsgálaton „megfelelt” eredmény elérése.

6. A minőségvizsgálók számára évente szervezett oktatási
tanfolyam elvégzésének vállalása.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, könyvvizsgálói szakmai tevékenységének összefoglalását, referenciáit. Nem vehet részt a pályázaton az, aki ellen
etikai eljárás van folyamatban, vagy aki az elmúlt három évben etikai büntetésben részesült.
A pályázatokat az MKVK minőség-ellenőrzési bizottságához kell eljuttatni, postai úton.
Levélcím:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Minőség-ellenőrzési Bizottsága
1373 Budapest 5, Postafiók 587.

A borítékon kérjük feltüntetni:
Minőségvizsgálói pályázat
A pályázat benyújtásának határideje:
2006. március 10.
A pályázatok elbírálásának határideje:
A minőség-ellenőrzési vizsgálatot és a kötelező oktatást követő 30 napon belül.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Minőség-ellenőrzési Bizottsága
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE
Négy kamarai tagozat működik
(Folytatás a 1. oldalról.)
előadó: Kassó Zsuzsanna, a költségvetési tagozat vezetőségi tagja
A tagozat által szervezett konferenciákon, taggyűléseken megtárgyalták a tagozat aktuális szakmai kérdéseit, működési problémáit, dr. Printz
János elnök, Győrffi Dezső alelnök, valamint dr.
Rocskai János alelnök előadásában.
IGAZSÁGÜGYI KÖNYVSZAKÉRTŐI
TAGOZAT
Létszáma 593 fő
Elnöke: Bartha Gyula
A vezetőség tagjai:
dr. Marton István
Monostori Lajosné
dr. Gál Jolán
dr. Láposi Sándorné
Stamler Jánosné
A tagozat 2005 novemberében (kreditpontot
érő) szakmai konferenciát tartott a következő
témakörökben.
• Az ORFK által az igazságügyi könyvszakértőkkel szemben támasztott követelmények
előadó: Németh István rendőr-alezredes, ORFK
Bűnügyi Főigazgatóság,
• Az ügyészség által az igazságügyi könyvszakértőkkel szemben támasztott követelmények,
valamint a 2005. évi igazságügyi szakértői törvénytervezet változásából adódó feladatok
előadó: dr. Cserei Gyula főosztályvezető-helyettes, Legfelsőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek
főosztálya
• A Fővárosi Bíróság által az igazságügyi
könyvszakértőkkel szemben támasztott követelmények az új igazságügyi törvénytervezet
változását is figyelembe véve
előadó: dr. Szebeni László elnökhelyettes, Fővárosi Bíróság
A tagozat vezetősége 2004−2005-ben hat ülést
tartott, ahol megtárgyalta az igazságügyi könyvszakértők aktuális problémáit, többek között a
kamara honlapján való megjelenést és egy módszertani útmutató kidolgozását a kamara szakértői bizottságával együtt.
PÉNZ ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT
A tagozat 2004. október 7-én tartott alakuló
gyűlésén 128 fő jelent meg (393 fő jelentkezett, és 210 fő jelezte, hogy aktívan részt kíván
venni a tagozat működésében).
Elnöke: Agócs Gábor
Alelnöke: Tardos Ágnes
A tagozat vezetősége:
Barabás Katalin
dr. Bernula Pál
Kéri Anna
Nercz Ferenc
dr. Rocskai János
dr. Serényi Iván
Trenka Gyula
6
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A tagozat megalakulása óta háromkreditpontos
rendezvényt szervezett, következő témakörökben.
•Az IAS 32/39 alkalmazásának problémái a pénzügyi intézmények esetén a változások tükrében
előadó: Tardos Ágnes
• IAS 30 – nemzetközi pénzügyi beszámolási standard a pénzügyi intézmények közzétételeiről
előadó: Agócs Gábor
•Az Európai Unióban zajló főbb szabályozási folyamatok
előadó: Seregdi László
•Bázel és az unió kihívása a könyvvizsgálók
számára: tulajdonosok, menedzserek és a könyvvizsgálók újfajta felelősségi (együttműködési)
rendszere
előadó: Kőváriné dr. Csoór Klára
•Pénz- és tőkepiac területét érintő jogszabályi változások
előadó: Major Antal
•Könyvvizsgálói jelentések tapasztalatai, jelentések készítésével kapcsolatosan figyelmet érdemlő főbb kérdések:
– Univerzális bankok területén
előadó: Csabuda Eszter
– Szövetkezi hitelintézetek területén
előadó: Major Antal
– Befektetési vállalkozások területén
előadó: Malatinszki Julianna
– Pénztárak területén
előadó: Repa Ágnes
• Átállás az IFRS-re hitelintézetek, befektetési
vállalkozások, biztosítótársaságok esetén
előadó: Tardos Ágnes
• A pénz- és tőkepiac területét érintő speciális
minőségbiztosítási kérdések
előadó: dr. Csemniczky Jánosné
A tagozat 2005 decemberében a PSZÁF-fal közösen négy előadást tartott.
ADÓTAGOZAT
Az adótagozat 2005. szeptember 13-án tartotta
alakuló ülését és azon 112 fő vett részt. (A felhívásra 255 fő jelentkezett)
Az alakuló ülésén megválasztotta 9 tagú vezetőségét, és az első vezetőségi ülésén megválasztotta elnökét.
Elnök: Siklós Márta
A tagozat vezetősége:
dr. Birher Ilona
dr. Ferenczi András
dr. Ferenczy Judit
Horváthné Csányi Eliza
dr. Nyikosné Fekete Zsuzsanna
Stricca Lilla
Szolnoki Béla
dr. Zagyva Béla
A tagozat alakuló ülését követően kétkreditpontos
előadást tartott.
• A kapcsolt vállalkozások közötti elszámolóárak nyilvántartása
előadó: Siklós Márta
• Aktuális nemzetközi adózási kérdések
előadó: Stricca Lilla

A tagozat a szervezeti és működési szabályzatának tervezete megjelent a kamara honlapján, és
azt az észrevételek figyelembevételével véglegezik
és jóváhagyásra előterjesztik a soron következő
vezetőségi ülésére.
KISVÁLLALKOZÓI TAGOZAT
A kisvállalkozói tagozat megalakításának megszervezése a következő időszak feladata.
A tagozat megszervezésekor elsődlegesen meg
kell határozni, hogy a kisvállalkozások könyvvizsgálatát végző kollegáink részére milyen lehetőséget, segítséget tud nyújtani a tagozat a megszülető új kamarai törvény és a folyamatosan változó
könyvvizsgálati standardok követelményeinek való
megfelelésben. Ezek között helye lehet
• a standardok gyakorlati alkalmazása,
• a minőség-ellenőrzésre való felkészítés,
• a számítástechnika alkalmazása,
• az ágazati sajátosságok figyelembevétele
a kisvállalkozások könyvvizsgálatában.
A további igények meghatározása a létrehozandó tagozat feladata.
Az a tény, hogy a kisvállalkozások könyvvizsgálatában a kamara tagjai nagyszámban érdekeltek, a tagozat szervezésénél sajátos módszereket,
a működésnél pedig – a többi tagozattól eltérően – feltehetőleg decentralizáltabb tevékenységet jelent.
ÖSSZEFOGLALÓ
A kamara tagozataiban jelenleg közel 1370 könyvvizsgáló regisztráltatta magát, amely az aktív és
szüneteltető tagok együttes létszámának 23 százaléka.
A tagozatokban jelentős szellemi tudás koncentrálódik. A kamara vezetése támaszkodik a
tagozatok speciális szaktudására a könyvvizsgálókat érintő speciális törvények, jogszabályok véleményezésében, valamint az uniós, illetve nemzetközi szakmai szervezeti tagságunkból eredő
különféle felmérések, információszolgáltatás teljesítésében.
A tagozatok – egyebek között − hozzájárulnak
a könyvvizsgálói továbbképzés céljainak teljesítéséhez, módot adnak speciális ismeretek megszerzésére. A tagozatok által szervezett konferenciák,
előadások anyagai fokozatosan megjelennek a kamara honlapján, és azokhoz az érdeklődő könyvvizsgálók szélesebb köre is hozzáfér.
A tagozatok működése erőforrásokat igényel,
amelyet a költségvetésben biztosítani kell. (A 2006.
évi pénzügyi tervében megjelentek a speciális
módszertani útmutatók, szoftverek készítésének
költségei, amelyek témájának meghatározásában
a tagozatok igényei is helyet kaptak.)
A kamara technikai apparátus biztosításával
segíti a tagozatok konferenciáinak, tagozat üléseinek, vezetőségi üléseinek szervezési munkáit,
fizeti a rendezvények bérleti díjait.
FEKETE IMRÉNÉ,
az M KVK sz akm a i a l e l n ö ke

A 2005 decemberében kiadott magyar nemzeti könyvvizsgálati
standardok hatályba lépésének időpontjai
Standard Megnevezés

Előszó a minőség-ellenőrzésre, a könyvvizsgálatra,
a bizonyosságot nyújtó és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardokhoz
1
Minőség-ellenőrzés a múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és a kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával
foglalkozó társaságok esetében
Glosszárium
Keretelvek a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló
megbízásokhoz
200
A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja
és általános alapelvei
210
A könyvvizsgálati megbízások feltételei
220
A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálata
minőségének ellenőrzése
230
Dokumentálás
240
A könyvvizsgálónak a csalás és a hiba mérlegelésére vonatkozó felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
250
Törvények és jogszabályok figyelembevétele a
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
260
Az irányítással megbízott személyek tájékoztatása a könyvvizsgálati kérdésekről
300
A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése
315
A gazdálkodó és környezetének megismerése,
valamint a lényeges hibás állítás kockázatának
felmérése
320
Lényegesség a könyvvizsgálatban
330
A könyvvizsgáló által a becsült kockázatokra
adott válaszként alkalmazott eljárások
402
Szolgáltató szervezeteket igénybe vevő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó könyvvizsgálati
szempontok
500
Könyvvizsgálati bizonyítékok
501
Könyvvizsgálati bizonyítékok, kiegészítő módszerek alkalmazása specifikus tételekre
505
Külső megerősítések
510
Első megbízás – Nyitó egyenlegek
520
Elemző eljárások
530
Könyvvizsgálati mintavételezési és egyéb szelektív vizsgálati eljárások
540
Számviteli becslések könyvvizsgálata

Hatálybalépésének
időpontja

Standard Megnevezés

545
3

7
3
3
3
4
4
3

2
3
2
3

3
3
3

3
3
1
2
3
3

550
560
570
580
600
610
620
700
701
710
720
800
1000
1004
1005
1006
1010
1012
1013
1014

2400
2410

3000

4400
3
3

4410

Hatálybalépésének
időpontja

A valósérték-meghatározások és -közzétételek
könyvvizsgálata
Kapcsolt vállalkozások
A fordulónap utáni események
Vállalkozás folytatásának elve
Vezetés nyilatkozatai
Másik könyvvizsgáló munkájának felhasználása
A belső audit munkájának figyelembevétele
Szakértő munkájának felhasználása
Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú pénzügyi kimutatásokról
A független könyvvizsgálói jelentés minősítései
Összehasonlító adatok
Egyéb információk az auditált pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó iratanyagokban
Könyvvizsgálói jelentés különleges célú könyvvizsgálati megbízásoknál
Bankközi egyeztetési eljárások
Bankfelügyelet és külső könyvvizsgáló kapcsolata
A kisvállalkozások könyvvizsgálatának speciális szempontjai
Nemzetközi kereskedelmi bankok könyvvizsgálata
A környezetvédelmi ügyek figyelembevétele a
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
Származékos pénzügyi instrumentumok könyvvizsgálata
Az elektronikus kereskedelem hatása a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára
A könyvvizsgálók jelentése a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak való megfelelésről
Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására
Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó
független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása
Múltbeli időszakra vonatkozó információk
könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások
Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására
Megbízás pénzügyi információk összeállítására

2
3
6
3
3
1
3
3
6
6
3
1
6
1
1
1
1
1
1
1

1
3

5

3
3
3

1 – 2001. január 1-én vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó beszámolók könyvvizsgálatára kell alkalmazni. A korábbi alkalmazás nem megengedett. 2 – A jelen magyar nemzeti könyvvizsgálati standard a
2005. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára érvényes. A korábbi alkalmazása megengedett. 3 – 2006.január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakra
vonatkozó beszámolók könyvvizsgálatára kell alkalmazni. A korábbi alkalmazás javasolt. 4 – 2006.január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó beszámolók könyvvizsgálatára kell alkalmazni. A korábbi
alkalmazás nem megengedett. 5 – Jelen átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardot a 2006. december 15-én, vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó évközi pénzügyi információk
átvilágítására kell alkalmazni. A korábbi alkalmazás megengedett. 6 – Jelen magyar nemzeti könyvvizsgálati standardot a 2006. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó beszámolók könyvvizsgálatára
kell alkalmazni, de nem lehet alkalmazni akkor, ha a könyvvizsgálói jelentés dátuma 2006. december 31-e vagy azt megelőző. A korábbi alkalmazás nem megengedett. 7 – A jelen magyar nemzeti minőség-ellenőrzési
standardnak megfelelő minőségellenőrzési rendszereket 2007. január 1-ig kell létrehozni. A társaságok az ezen a napon folyamatban lévő megbízásokra megfelelő átmeneti megoldások kidolgozását mérlegelik.
2006. január • HÍRLEVÉL
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése 2004. december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ-at (továbbiakban: ÉLETMŰDÍJ) alapított.
Az ÉLETMŰDÍJ azon természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő
munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, illetve nemzetközi elismertetéséhez.
Az ÉLETMŰDÍJBAN részesülő személyre az MKVK tagjai tehetnek javaslatot.
Felkérjük az MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező JAVASLAT-nak megfelelő formai és tartalmi követelmények figyelembevételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit a 2006. évben méltónak tartanak az ÉLETMŰDÍJRA.
A javaslatot kérjük 2006. június hó 15-ei beérkezési határidővel a MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETÉHEZ
(MKVK 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) címezve ajánlott küldeményként eljuttatni.
A FELHÍVÁS és annak MELLÉKLETE az MKVK honlapjáról (www.mkvk.hu) letölthető.
Budapest, 2006. január
AZ MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETE

Melléklet*:
Helyi szervezetének megnevezése: ...............................

A JAVASLATTEVŐ:
Neve, címe: ....................................................................
........................................................................................
Helyi szervezetének megnevezése:

.......................................

........................................................................................
Kamarai tagsági száma: .................................................
Telefonszáma: ...................... Faxszáma: ........................

JAVASLAT
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ
adományozására

A JAVASOLT TERMÉSZETES SZEMÉLY:
Neve, lakcíme: ...............................................................
........................................................................................
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Kamarai tagsági száma: .................................................
A szakmai tevékenység (életút) bemutatása, amely megalapozhatja az Életműdíj odaítélését.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Dátum: …………………………………
aláírás
aláíró neve
* A javaslatot nyomtatott formában kérjük elkészíteni.

