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AJÁNLÓ
Közérdekű közlemény
A belső ellenőrök
nemzetközi szervezete (IIA)
a nemzetközi belső ellenőri
oklevél megszerzéséhez
kedvezményt biztosít a magyar
könyvvizsgálóknak.
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A munkavégzés alapjául
szolgáló szerződések
a könyvvizsgálatban
Célszerű áttekinteni az egyes
társaságok által folytatott „alvállalkozói” gyakorlatot – javasolja a szakértői bizottság
elnöke.
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Pályázat
A MKVK pályázatot ír ki
mezőgazdasági területen
működő könyvvizsgálók
részére módszertani füzet
kialakítására. A pályázat
beadásának határideje
2006. április 20. 16 óra.

A 2006-os év szakmai feladatai
A kamara elnöksége év elején rendszeresen megtárgyalja és összegezi
az előttünk álló év szakmai feladatait. Ez évben erre az elnökség
2006. január 21-ei ülésén került sor.
■ A kamara 2006. évi szakmai feladatai meghatározásához az irányvonalat továbbra is a kamara 2005−2007. évekre szóló és a küldöttgyűlés által 2003. május 24-én elfogadott középtávú
terv határozza meg.
A középtávú terv a szakmai szerepkör súlyponti feladatai között
● a szakmai érdekérvényesítésnek,
● a szakmát meghatározó szabályozási kör-

nyezet alakításában való részvételnek,
szakmai önszabályozó szerep megőrzésének és fejlesztésének,
● a szolgáltató szerepkör gazdagításának,
hatékonysága emelésének
ad prioritást.
●a

Helyi szervezetek
beszámolói a 2005.
évi tevékenységről
Az országos elnökség januári
ülésén a Heves, a Veszprém
és a Pest megyei szervezetek
számoltak be a tavalyi munkájukról.

VÁLTOZÓ SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET

8

Minden év kezdetén szükség van mindezen
célkitűzések megvalósításához vezető út időarányos végrehajtásához vezető konkrét tennivalók
számbavételére.
A 2006-os év kiemelt feladata lesz a könyvvizsgálatról és a könyvvizsgálói kamaráról szóló törvény 2005-ben elkezdett újrakodifikálásának véglegesítése. Mint ismeretes, a 8-as európai
irányelv 2005. októberi elfogadása és hivatalos
kihirdetésének 2006-ra történt áthúzódása miatt
az új törvényjavaslat kormányzati jóváhagyása és
parlamenti beterjesztése ebben az évben várható.
Bár a kamara részéről összeállított tervezetet az
eredeti ütemtervnek megfelelően már 2005-ben
átadtuk a pénzügyi kormányzatnak, a javaslat
további formálásánál és véglegesítésénél is számítanak szakértőink közreműködésére. Ahogy
azt korábban is felmértük, az új kamarai törvény
megszületése további, a könyvvizsgálatot is érintő törvények változtatását is igényli.
SZAKMAI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
Ahogy azt a 2005-ös feladatok meghatározásnál is összegeztük, a könyvvizsgálói munka és
a kamara tekintélyének növelése szükségessé

teszi, hogy szoros és jó kapcsolatot ápoljunk
az államhatalmi, kormányzati szervekkel,
együttműködjünk más szakmai szervezetekkel, kamarákkal, felsőoktatási intézményekkel, növeljük kamaránk hazai és nemzetközi
elismertségét.
Folyamatos feladatunk a könyvvizsgálókat
érintő jogszabályváltozások véleményezése,
melynek során javaslatainkat, észrevételeinket
továbbítjuk az érintett államigazgatási szervek
felé. A szakmai tevékenység szempontjából
meghatározónak tekinthető tárcákkal (Pénzügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium)
kialakult jó kapcsolat garanciát és segítséget
jelent abban, hogy a könyvvizsgálókat érintő
jogszabályalkotásban továbbra is határozottan
hallassuk hangunkat. Ahol lehetséges, már a
koncepcióhoz véleményt mondunk. Továbbra is törekszünk a jogszabálytervezeteket véleményezők körének szélesítésére, bár ennek
sok esetben a rövid határidő szab gátat. Ebben egyre inkább szeretnénk támaszkodni a
kamara tagozatainak közreműködésére.
A SZAKMÁT MEGHATÁROZÓ
SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET
ALAKÍTÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
A számvitel hazai szabályozásának változásában a 2006-os év lényeges fordulópont lesz.
Elindult a számviteli standardalkotás, az első
három standard szakmai koncepciója észrevételezési szakaszban van. A kamara delegáltjai
a standardbizottságokban és a standardokat
előkészítő munkabizottságokban meghatározóak. A nyilvános véleményezés egyik színtere
a kamara honlapja, ahol 2006-tól kezdődően
rendre megjelenik a standardok koncepciója,
majd szövegtervezete, lehetőséget adva a kamara tagjai és a honlapot látogató szakemberek számára véleményük kifejtésére.
(Folytatás a 2. oldalon.)
2006. február • HÍRLEVÉL
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Közérdekű közlemény
■ A belső ellenőrök nemzetközi szervezete, az IIA (Institute of Internal Auditors) a
nemzetközi belső ellenőri oklevél (CIA, azaz Certified Internal Auditor) megszerzéséhez
kedvezményt biztosít a magyar könyvvizsgálók részére. Ennek értelmében a könyvvizsgálói oklevéllel rendelkezők felmentést kapnak a négy részből álló CIA-vizsgasorozat 4.
modulja (vezetői ismeretek) vizsgájának letétele alól.
A képzéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete (BEMSZ) honlapján (www.iia.hu) található.

(Folytatás az 1. oldalról)
A tevékenység másik súlypontja a nemzetközi szervezetek munkájában, a nemzetközi
szabályozási környezet alakításában való részvételünk, amelynek folyamatát a kamara elnöksége − részint az egyes bizottságokba delegált képviselők jelentéseiből, részint az évente
elnökség elé terjesztett nemzetközi beszámolóból − lépésről lépésre végigköveti.
2006-ban a FEE kiemelten fogja figyelni és
számon kérni a 8-as irányelv végrehajtását,
magyarországi adaptációját. Ezentúl az európai szakmai szervezet részt vesz az Európai
Bizottságra ruházott egyik kiemelt feladat, azaz a könyvvizsgálói felelősség korlátozására
irányuló szabályozás elindításában. Ennek első
lépcsője 2005-ben a könyvvizsgálói felelősség
felmérése az uniós tagállamokban, majd az
európai szabályozási javaslatok megfogalmazása. Ezt követheti a hazai törvények módosítása. A munka két szálon – kormányzati és
szakmai körben – fut. Ebből is következően
a végrehajtásban szorosan együtt kell működnünk a Pénzügyminisztériummal.
A világszervezet, azaz az IFAC is folytatja
a tagszervezetek kötelezettségeinek ellenőrzésére szóló 2005-ben megkezdett programját
(megfelelőségi program), amelynek teljesítése
ugyancsak kiemelt feladatnak számít.
SZAKMAI ÖNSZABÁLYOZÓ
SZEREP
A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok
alapját képező nemzetközi standardok (ISA-k)
2004. évi módosulása nyomán 2005-ben a hazai standardok jelentősen változtak. (A módosítások túlnyomó része 2006-tól, néhány
2007-től hatályos.) Az elmúlt évben elnökségi döntés született arról, hogy a hazai standardok új kiadványát kapcsos könyv formájában megjelentetjük és azt minden kamarai
tag rendelkezésére bocsátjuk.
Továbbra is gondoskodunk arról, hogy az
új, illetve módosított standardok minden érdeklődő számára hozzáférhetőek legyenek a
kamara honlapján.
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Tekintettel arra, hogy a nemzetközi standardalkotó bizottság tevékenysége folyamatos
(a tisztázó program keretében számos korábbi
standard felülvizsgálatát és közérthetőbbé tételét tervezik), a szakértői bizottság számára
visszatérő feladatot jelent a figyelemmel kisérés és a szükséges aktualizálás.
SZOLGÁLTATÓ SZEREPKÖR
GAZDAGÍTÁSA
A szolgáltató szerepkörben több intézkedést
tervezünk. Ezek döntően nem új javaslatok,
legfeljebb a megvalósításukra most érett meg
az idő.
Többszöri nekifutást követően a 2006. évben
napirendre kerül az országos tanácsadó szolgálat beindításának ügye. Az ezzel kapcsolatos
előterjesztést 2006. februárban tárgyalja a kamara elnöksége.
A szakmai standardok elfogadása mellett, azokra alapozva indokoltnak tartjuk egyes speciális
területek szakmai útmutatójának kidolgozását
is. A sorozat elindítását (igazságügyi szakértői
és építőipari témában) eredetileg már 2005-re
terveztük, de a múlt évre tervezett feladat megvalósulása technikai okokból némi késedelmet
szenvedett.
● A nyertes pályázó szerződése módosult.
A késedelem összefüggésben van azzal, hogy
a közgazdaság, vám és egyéb pénzügyi területeken bejegyezhető igazságügyi szakértői
szakterületekről és képzési feltételekről szóló
IM-rendelet − melyre a munka befejezéséhez
szükség lenne − nem jelent meg. Az igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatójának első tervezete várhatóan 2006. februárban
kerül a bizottság elé.
● Az építőipari módszertani útmutató készítésére kiírt pályázat nyertese elkészítette a
módszertani füzet tervezetét, amelynek megközelítését azonban a szakértői bizottság nem
fogadta el. A bizottság a szerződés módosításáról és társszerzők bevonásáról döntött.
A bizottság a középtávú programban meghatározott célok végrehajtására 2006-ban a kereskedelemmel, valamint a mezőgazdasággal
kapcsolatos módszertani füzet elkészítésére
szolgáló pályázat megjelentetését tervezi.

Ezentúl szerepel még a 2006. évi programban az államháztartásra, valamint a kisvállalkozásokra vonatkozó módszertani útmutató
felülvizsgálata és aktualizálása.
A bizottság 2006-ban folytatja a közérdekű szakmai állásfoglalások nyilvános megjelentetésének gyakorlatát. A korábbi években
kiadott és a kamara honlapján megtalálható
állásfoglalások is rendre felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek.
A minőség-ellenőrzési bizottság és a szakértői
bizottság közös tevékenységének eredménye
a közérdeklődésnek kitett társaságok könyvvizsgálatára vonatkozó speciális kérdőívek kidolgozása. A kérdőíveket a 2006. évi tavaszi
küldöttgyűlés elé terjesztjük jóváhagyásra. A
szakértői bizottság foglalkozik egy olyan, a minőség-ellenőrzési politikáról szóló minta (szabályzat) kidolgozásával, amelynek elkészítése
a minőség-ellenőrzési standard értelmében a
társaságok számára kötelező lesz.
A szakmai feladatok kijelölése és végrehajtása csak a kamara egyéb területeivel, bizottságaival összhangban történhet. Ezen belül is
megkülönböztetett szerepe van az oktatásnak.
A kötelező oktatás témái az oktatási és a szakértői bizottság együttes javaslata alapján kerülnek az elnökség elé. Így történik ez 2006-ban
is. A változó nemzetközi és hozzájuk igazodó
hazai könyvvizsgálati standardok oktatása folyamatos és visszatérő feladatot jelent. Ehhez
kapcsolódik a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) egységes felsőoktatási anyagának kidolgozásában vállalt kamarai részvételből fakadó elkötelezettség, amely
a továbbképzés központi témaválasztásában
erős determinációt jelent a jövőre nézve. A
magyar számviteli standardok megjelenésével
(2007-től) a hazai számviteli standardok oktatását is célszerű napirendre tűzni.
A 2005. évi kapcsolatfelvételt követően foglalkozni kell a nemzetközi vagyon és üzletértékelési standardok meghonosításának, a képzés
esetleges hazai beindításának feltételeivel. A
témában − a felkért szakértők véleményének
meghallgatását követően − rövidesen elnökségi előterjesztés születik.
Az ismertetett feladatok nem kizárólag a
szakértői bizottság tevékenységét érintik. A
szakmai feladatok teljesítése a kamara elnöksége, bizottságai, tagozatai, helyi elnökségei
közös munkáját igénylik.
Az elnökség az előterjesztést megtárgyalta
és elfogadta. Tekintettel arra, hogy a kollégák
határozott igényt fogalmaztak meg a kamara
által elfogadott, illetve javasolt könyvvizsgálati szoftverek gondozására, aktualizálására,
az elnökség a könyvvizsgálati szoftverekkel
kapcsolatos álláspont kialakítása érdekében a
témát az év első felében kibővített elnökségi
ülésen tárgyalja meg.
FEKETE IMRÉNÉ,
az MKVK szakmai alelnöke

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2006. JANUÁR 21.)
1. számú (2006. 01. 21.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége egyhangúlag elfogadta a Pest megyei, a
Veszprém megyei és a Heves megyei szervezetek elnökeinek beszámolóját a helyi szervezetek munkájáról.
2. számú (2006. 01. 21.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kamara 2006. évi szakmai feladatairól szóló elő-

terjesztést és felkéri a szakmai alelnököt és a
szakértői bizottság elnökét az előterjesztésben
összegezett feladatok végrehajtására.
3. számú (2006. 01. 21.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2006.
évi szakmai továbbképzéssel kapcsolatos előterjesztést. Felkéri az oktatási bizottságot az oktatási anyag elkészítésére vonatkozó pályázat
közzétételére, a pályázat lebonyolítására.

A munkavégzés alapjául szolgáló szerződések
a könyvvizsgálatban
■ A könyvvizsgálók is Magyarországon élnek, így csak nehezen vonhatják ki magukat
a társadalomban tapasztalt adómegkerülési eljárások össznépi játékából. A korábbi években
általános gyakorlatnak volt tekinthető, hogy a
könyvvizsgáló cégek egymás munkáját segítve
úgynevezett kooperációt folytattak, amelynek
keretében az egyik könyvvizsgáló cég – MKVKnál bejegyzett – könyvvizsgálója elvégezte egy
másik könyvvizsgáló cég által elvállalt könyvvizsgálati feladatait, és annak eredményeképpen
kiadott könyvvizsgálói jelentést a megbízást
elvállaló társaság ügyvezetője helyett (mellett)
alá is írta.
A gazdasági társaságokról szóló többször módosított 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 41. §-ának (5) bekezdése kimondja,
hogy ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, akkor meg kell jelölni azt a tagját, vezető
tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a
könyvvizsgálatért személyében is felelős. A
Gt. egyértelműen fogalmaz, azaz ha a társaság
könyvvizsgáló társaságot választott könyvvizsgálójának, akkor csak a könyvvizsgáló társaság
tagja, vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója lehet a könyvvizsgálatért felelős természetes személy. E kitétel érdemileg az új Gt.ben [2006. évi IV. törvény (4) bekezdése] sem
változott. A könyvvizsgálók a magyar nemzeti
könyvvizsgálati standardok alkalmazásának, valamint a minőség-ellenőrzési rendszer működésének bevezetését követően a korábbi helytelen
gyakorlatot általában megszüntették.
Információm szerint viszont tipikus, hogy a
könyvvizsgáló társaságok egymást „kisegítve”,
úgynevezett megbízási szerződések keretében
végzik a könyvvizsgálói feladatokat, megfogalmazásként általában könyvvizsgálói asszisztensi munkát tüntetnek fel. Ilyenkor felvetődhet
a kérdés, hogy megbízási szerződésről vagy
munkaviszonyról van-e szó. Hogy mi tekint-

hető munkaviszonynak, azt csak nagyon sok
körülmény együttes mérlegelésével lehet megállapítani, ezért erre nem is vállalkozom.
A munkaviszonyra utaló jegyek közül kiemelem a Munka törvénykönyve 104. §-ának
(1) bekezdését:
„(1) A munkavállaló a munkát a munkáltató
utasításai szerint köteles ellátni.”
A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok
300. témaszámú standard, A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése 18. pontja
a következőket tartalmazza: „A könyvvizsgálónak meg kell terveznie a munkacsoport tagjai irányításának és felügyeletének, valamint a
munkájuk áttekintésének a jellegét, ütemezését
és terjedelmét.”
Az 530. témaszámú standard, Könyvvizsgálati mintavételezési és egyéb szelektív vizsgálati
eljárások című standard 2. pontja a következőket tartalmazza:
„2. A könyvvizsgálati eljárások tervezésekor
a könyvvizsgálónak meg kell határozni azokat
a megfelelő kiválasztási eszközöket, amelyekkel
beszerezhető a könyvvizsgálat céljának megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték.”
A kiemelt standardrészletek is bizonyítják,
hogy a természetes személy könyvvizsgáló nem
egy passzív szereplő a könyvvizsgálati munkafolyamatban, hanem irányít, meghatározza a
feladatot, ellenőrzi annak végrehajtását, új eljárások elvégzését rendeli (rendelheti) el.
Az Országgyűlés a 2005. évben 2006. június
30-áig hosszabbította meg a színlelt szerződések megszüntetésének határidejét. A 2005. évi
könyvvizsgálati munkák elvégzését követően
célszerű áttekinteni az egyes társaságok által
folytatott „alvállalkozói” gyakorlatot, és az öszszes körülmény mérlegelésével dönteni annak
esetleges megváltoztatásáról.
DR. NAGY L AJOS,

4. számú (2006. 01. 21.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, hogy a
költségvetési minősítés jelenlegi feltételrendszere ne változzék.
5. számú (2006. 01. 21.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
egyhangúlag jóváhagyta a vizsgabizottság létszámának három főre történő visszaállítását.
DR. SUGÁR DEZSŐ,
az M K VK e l n ö ke

DR. RIEB LÁSZLÓ
ALAPÍTVÁNY
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Adószám: 18101326-2-42

Szja 1%-os rendelkezés
kérése
Dr. Rieb László a Könyvvizsgálók Nyelvi Oktatásáért elnevezésű alapítványt a Fővárosi Bíróság
2000. december 6-án közhasznú szervezetnek minősítette.
Az alapítvány célja a könyvvizsgálók idegen nyelvi
oktatásának korszerű biztosítása, illetve ennek támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:
◆ korszerű ösztöndíjrendszer létrehozása,
a könyvvizsgálók idegen nyelvi
oktatásának segítése és ezáltal az
európai könyvvizsgálói szervezetekkel
való hatékonyabb együttműködés
céljából,
◆ az idegen nyelv oktatásában részt vevő
könyvvizsgálóknak az idegen nyelv
behatóbb elsajátítását célzó külföldi
utakon való részvételének támogatása.

Ezúton kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadójának 1 százalékával szíveskedjen támogatni a könyvvizsgálók érdekeit segítő alapítványunk céljainak
megvalósítását.
Előre is köszönjük szíves támogatásukat.
Makács Pálné,
a kuratórium elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
18101326-2-42
A kedvezményezett neve:
Dr. Rieb László Alapítvány a Könyvvizsgálók Nyelvi
Oktatásáért

a sz akér tői bizottság eln öke
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Helyi szervezetek beszámolói a 2005. évi tevékenységről
■ Az MKVK Heves Megyei Szervezete 125 fővel
1997. november 17-én tartotta alakuló taggyűlését. Ezt követően 1997. december 17-én alakuló küldöttgyűlésre került sor. A helyi szervezet
négyfős elnöksége irányította a szervezet munkáját, a tagságot öt fő küldött képviselte.
2001 áprilisában új helyre került a szervezet
székhelye, Eger, Szálloda u. 5. szám alá, de az
elhelyezést most is csak bérelt irodahelyiségben
tudtuk megoldani. Terveink között szerepel egy
saját tulajdonú, megfelelő méretű iroda
vásárlása, ennek megvalósítására
megtettük az első lépéseket.
2002. október 10-én tisztújító választási taggyűlésre került sor. A négyfős elnökség
mellett tanácskozási joggal
megválasztottak egy főt a
szüneteltető tagok képviseletében és egy főt a társaságok képviseletében, akik
rendszeresen részt vesznek
az elnökségi üléseken.
Megyei szervezetünk megalakulása
óta minden évben megtartotta éves rendes
taggyűlését, melyeken a határozatképesség az
alapszabály szerint mindig biztosítva volt.
A Heves megyei szervezethez tartozó természetes személyek és társaságok 2005. évre
vonatkozóan a megállapított tagdíjat és hozzájárulási díjat megfizették.

ség volt mentesítés kérésére. Heves megyében
2005-ben egy okleveles könyvvizsgáló jelentkezett a mentori rendszerhez.

Mentori rendszer A könyvvizsgálói oklevéllel rendelkező könyvvizsgáló-jelöltek a kktv.
5. §-ában meghatározott szakmai gyakorlatukat 2002. szeptember 1-jétől kizárólag csak a
mentori szabályzat szerint teljesíthetik. A szabályzat átmeneti rendelkezései szerint lehető-

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS A minőség-ellenőrzési szabályzat 34. pontja előírja, hogy a
könyvvizsgáló köteles az előző naptári évben
befejeződött üzleti évről készített beszámolókra vonatkozóan végzett, a minőség-ellenőrzés
hatálya alá tartozó szakmai szolgáltatásokra

A 2005. ÉVI MUNKA ÉRTÉKELÉSE Megyei
szervezetünk a kamarai törvény és a különböző
szabályzatok szellemében végezte feladatát. A
megyei 138 fős tagságot 4 fős elnökség irányította. Az elnökség összetételében nem történt
változás. Szervezetünk a félévenként készült
munkaprogram alapján 9 elnökségi ülést
tartott és 46 határozatba foglalta a
fontosabb tennivalókat. A küldöttgyűlések előtt a megyei küldöttekkel kibővített elnökségi
ülésre került sor, ahol megvitattuk a küldöttgyűlésre
készített előterjesztéseket.
Jelentős energiát igényelt
a könyvvizsgálók kötelező
szakmai továbbképzésének
lebonyolítása. A kötelező oktatás 3. napjára helyi szervezetünk
önálló rendezvényeket szervezett. A
könyvvizsgálókat foglalkoztató fontos és
aktuális szakmai kérdésekre, a számukra rendezett szakmai előadásokon és klubrendezvényeken
kaphattak választ, illetve kifejthették véleményüket, kicserélhették tapasztalataikat. A megyében
működő könyvvizsgálók munkáját folyamatosan
figyelemmel kísértük.

Heves
megyei
szervezet

1. táblázat

SZAKMAI ELŐADÁSOK 2005-BEN
Téma
A kamarai törvény megújítása
A gazdasági társaságokról szóló törvény és a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvénytervezet,
különös tekintettel a gazdasági társaságok tagjainak felelősségére
A 2005. év közben megjelent adókat érintő változások
Adó 2006

Rendezvény ideje Résztvevők száma
2005. 02. 25.
62 fő

2005. 10. 12.
2005. 10. 24.
2005. 12. 06.

71 fő
92 fő
91 fő

KLUBRENDEZVÉNYEK 2005-BEN
Téma
A 2004. évi beszámolók auditálásával kapcsolatos aktuális kérdések
Referencia 2005 könyvvizsgálói program – szoftverbemutató
1. A 2005. évi XCII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról
2. Természetbeni juttatások
3. Önköltségszámítás módszertana
4
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Rendezvény ideje Résztvevők száma
2005. 03. 30.
21 fő
2005. 10. 27.
57 fő
2005. 11. 15.
59 fő

vonatkozóan adatot szolgáltatni a kamara felé
minden év június 15-ig.
Heves megyében 31 társaságot és 77 főfoglalkozású könyvvizsgálót érintett az adatszolgáltatási kötelezettség (az adatszolgáltatás a 2004.
évi könyvvizsgálatokra vonatkozott).
A LÉTSZÁM ALAKULÁSA
Tagság alakulása
2004. XII. 31. 2005. XII 31.
Kamarai tagsággal
rendelkező könyvvizsgáló:
138
138
Ebből aktív tag:
77
78
Társaságok alakulása: 2004. XII. 31. 2005. XII. 31.
Társaságok száma:
31
33
ÜGYINTÉZÉS Helyi szervezetünk minden
munkanapon reggel 7.30 és 15.30 óra között
rendelkezésre állt a kamarai tagoknak az ügyeik
intézésére. A tagok jogi, számviteli, pénzügyi,
szervezési, tagfelvételi, minőségvizsgálati, pénzmosási témákban feltett kérdéseit igyekeztünk
helyi szinten megválaszolni, amit nem tudtunk, ott a szakértői bizottsággal konzultálva
segítettünk. Adójogi ügyekben az APEH Heves
Megyei Igazgatóságát kerestük meg állásfoglalás céljából.
KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Szervezetünknél a 78 aktív könyvvizsgáló és
33 könyvvizsgáló társaság mindegyike rendelkezik kötelező szakmai felelősségbiztosítással.
Alkuszi megbízást 60 könyvvizsgáló és 24 társaság adott.
SZAKMAI RENDEZVÉNYEK Szervezetünk
4 alkalommal szervezett szakmai előadást a kamarai tagoknak, valamint 3 alkalommal vehettek
részt klubfoglalkozáson. Valamennyi szakmai
rendezvényt hasznosnak ítélték a résztvevők
(lásd az 1. sz. táblázatot).
A klubot 2002-ben alapítottuk.
KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS Az
első két nap oktatásával kapcsolatos lebonyolítási feladatokat az MKVK Oktatási Bizottsága
látja el, míg a 3. napot a helyi szervezetek, a
tagozatok, a bizottságok központja, illetve az
Oktatási Kft. szervezheti. Helyi szervezetünk
elnöksége felvállalta a 3. napi kötelező oktatás
megszervezését.
A megyében a kötelező oktatás három csoportban történt, ebből kettő Egerben, egy Gyöngyösön volt. 138 könyvvizsgálót jelentettünk le,
akiknek kötelező volt a részvétel. A kétnapos
oktatáson 129 fő vett részt, 3 fő részére az oktatási bizottság felmentést adott. Az első két
nap teljesítéséről a résztvevők megkapták az iga-

zolást. A 3. nap teljesítésére fakultatív szakmai
előadásokat szerveztünk. Az általunk szervezett
előadáson 126 könyvvizsgáló szerezte meg a 3.
nap teljesítését igazoló 4 kreditet.
Az oktatáson részt vevők értékelése alapján
az oktatási anyag színvonalas, jól alkalmazható.
Legfőbb hiányossága a kevés iratminta és gyakorlati példa. Az előadók szakmai felkészültsége
megfelelő volt. Saját gyakorlati tapasztalataikkal kiegészítve tették még színvonalasabbá az
előadást. A szervezés az elvárásoknak megfelelő volt. A technikai feltételek korszerűek, az
igényeknek megfelelőek.
EGYEBEK
Országos Könyvvizsgálói Konferencia 2005ben első alkalommal Egerben került megrendezésre a XIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia szeptember 8−9-én. A megyei könyvvizs■ A MKVK Veszprém Megyei Szervezete az elmúlt
években betöltötte a kamarai törvényben foglalt,
illetve, a kamara alapszabályában meghatározott
feladatait. (lásd a 2. sz. táblázatot).
A természetes személy könyvvizsgálók száma
mérsékelten (évente 1−3%-kal) emelkedett. A legtöbb új belépő azonnal szünetelő státuszt választott,
részarányuk jelenleg 46%. A nyilvántartásba vett társaságok száma az utóbbi
években nem változott.
A helyi szervezet működésének rendjét a kamarai törvény,
az alapszabály és a szmsz előírásain túl a helyi szervezeti és
működési szabályzatban határoztuk meg.
A helyi szervezet működéséhez a személyi és tárgyi feltételek
adottak voltak. Kulturáltan berendezett – bérelt – helyiségben látjuk el
az adminisztratív feladatokat, ahol egy,
napi hat órában foglalkoztatott ügyintéző áll a
tagok rendelkezésére.
Technikai felszereltségünk bővült az elmúlt
évhez képest. Az informatikai fejlesztés révén
korszerű számítógépet kaptunk, ami a jelenlegi
feladatok ellátására kiválóan alkalmas. A régi számítógépre telepítettünk egy CD jogtárat, melyet
a könyvvizsgálók rendelkezésére bocsátottunk.
Önálló telefonvonallal, internet-előfizetéssel, fénymásolóval, projektorral rendelkezünk.

gálók döntő többsége részt vett a konferencia
szervezési munkájában.
Bizományosi könyvértékesítés Az MKVK
Oktatási Központ Kft.-vel kötött bizományosi
szerződés szerint értékesítjük a bizományba
kapott szakkönyveket és szoftvereket. Jelenleg
16 kiadvány megvásárlására nyílik lehetőség a
kamara irodájában.
Külföldi szakmai tanulmányutak A Heves
Megyei Szervezet megalakulása óta 12 alkalommal szervezett külföldi szakmai tanulmányutat. Az alábbi országok könyvvizsgálói kamaráit kerestük fel:
1999. Osztrák Könyvvizsgálói Intézet,
2000. Olasz Könyvvizsgálói Kamara,
2001. Lengyel Könyvvizsgálói Kamara Krakkói Szervezete,

lyi szervezet gazdálkodásáról, elfogadásra került
a költségvetés, a küldöttek beszámoltak a küldöttgyűlések napirendi pontjairól, kiemelten a kamara
pénzügyi tervéről. Beterjesztettük az oktatási programot, melyet megvitattunk a tagsággal.
A helyi szervezeti élet irányítását négytagú elnökség látja el, amely szükség szerint, átlagosan
kéthavonta ülésezett. Az elnökségi ülések az aktuális feladatokhoz igazodtak, céljuk a rendezvények
előkészítése, a tagfelvételekkel
kapcsolatos véleményezés,
a tagokat foglalkoztató kérdések megvitatása és egyéb,
a helyi szervezetet érintő
feladatok ellátása volt.
A kamarai tagokkal közvetlen kapcsolatot tartottunk,
rendszeresen tájékoztattuk őket
az aktuális eseményekről, szakmai összejöveteleket szerveztünk,
biztosítottuk továbbképzésüket.

Veszprém
megyei
szervezet

SZERVEZETI ÉLET Évente általában egy-két
alkalommal tartottunk taggyűlést, ahol az elnökség beszámolt az előző évi tevékenységről, a he-

A TAGSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A kötelező oktatást az Észak-dunántúli Bányavagyon-hasznosító Rt. épületében
lévő tanácsteremben, részben közismert budapesti előadókkal, részben helyi előadókkal bonyolítottuk le.
A kreditpontos rendszer működtetése az idei
évben már gördülékenyebben ment, a tagság körében pozitív visszhangra talált. A szakmai napokon
jóval több könyvvizsgáló volt jelen, amely bizonyára összefügg a kreditpontok gyűjtésével is. A
2005. évben minden könyvvizsgáló kamarai ta-

2. táblázat

A TAGLÉTSZÁM ÉS A NYILVÁNTARTÁSBA VETT TÁRSASÁGOK SZÁMA
Megnevezés
2001.
2002.
2003.
2004.
Természetes személy (fő)
151
156
156
161
Ebből szüneteltető (fő)
68
73
73
74
Társaságok (db)
48
51
52
52

2005.
163
75
52

2002. Királyi Holland Könyvvizsgálói Kamara,
2005. Hargita Megyei Könyvvizsgálói Kamara (Románia)
Kamarabál A hagyományokhoz hűen 2005 januárjában nyolcadik alkalommal rendeztük meg
a megyei könyvvizsgálói kamara bálját.
ÖSSZEGZÉS Helyi szervezetünk a törvényben és a kamarai alapszabályban kijelölt célokat teljesítette. Pénzügyileg is kedvezően
zártuk az évet, tekintettel a takarékos gazdálkodásra. A bevételi források és a pénztartalékok biztosították a helyi szervezetünk működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges
pénzeszközöket.
DR. GÁL JÁNOS,
az M KVK Heves M egyei Szer vezeté n e k e l n ö ke

gunk teljesítette az előírt 12 kreditet, de vannak,
akik számos más rendezvényen való részvétellel
ezen felül teljesítettek.
Évente általában 4−5 szakmai rendezvényt tartunk, de előfordult, hogy ezt meghaladó számú
szakmai előadást szerveztünk.
A 2005. évben a kötelező oktatás megszervezésén túl a következő rendezvényekkel segítettük
a tagság szakmai továbbképzését:
Január 26. A mikrovállalkozások könyvvizsgálatára készült Audit Partner’m szoftver bemutatása
Előadók: Brehószkiné Mile Adrienn bejegyzett
könyvvizsgáló és
Ligeti Pál, a program készítője
Február 28. A társasági adóval kapcsolatos időszerű kérdések
Előadó: Dr. Németh Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló
Június 16. Transzferárak kialakítása, nyilvántartása kapcsolt vállalkozásoknál
Előadó: Szmicsek Sándor, Mazars & Guérard
Kft., adóigazgató
Szeptember 22. Könyvvizsgáló felelőssége polgárjogi, büntetőjogi szempontból
Előadó: Dr. Garajszki Zoltán, a MKVK Etikai Bizottságának tagja, jogász, adószakértő
November 24. Adótörvények változása
A személyi jövedelemadóról szóló törvény
változásai
Előadók: Lepsényi Mária, APEH adójogi főosztály, főtanácsos,
Változások az áfatörvényben
Dr. Sztankó Dániel, az APEH adójogi főosztályának szakreferense,
A társaságiadó-törvény változásai
Czipszer Károlyné, az APEH adójogi főosztályának
vezető főtanácsosa, a társasági adó szakreferense,
Az adózás rendjéről szóló törvény változásai
Nánai Györgyné, az APEH adójogi osztályvezetője.
Tagjaink közül többen rendszeresen részt vesznek az őszi könyvvizsgáló konferencián, amelyet az
2006. február • HÍRLEVÉL
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utóbbi években valamennyien nagyon jó színvonalúnak tartottunk. Az előadásokon elhangzott
témák közvetlenül a könyvvizsgálók szakmai kérdéseire összpontosultak.
Ezen túl 2004-ben a helyi szervezet szervezésében vettünk részt Bécsben a környező országok
számviteli szakemberei, könyvvizsgálói és adótanácsadói számára rendezett szimpóziumon. A
szimpózium alkalmat adott arra, hogy tagjaink
betekintést nyerjenek a határon túli szakemberek munkájába és új kapcsolatokat építsenek ki.
A résztvevők pozitívan értékelték, hogy a kamara szinkrontolmácsot biztosított a nyelvtudással
nem rendelkezők számára.
A szakmai programon túl szabadidős programokat is szerveztünk (városnézés, grinzingi mulatás stb.), amely közelebb hozta egymáshoz a
résztvevőket.
Ennek sikerét igazolja az is, hogy 2005-ben már
igényként jelentkezett, hogy ne csak szakmai kérdések kapcsán találkozzunk egymással. Ezért a
kötelező továbbképzés befejezése után, mintegy

Pest
megyei
szervezet
■ A Pest megyei szervezet a Budapest II. ker.,
Varsányi I. u. 31. sz. alatt saját helyiségében
végzi munkáját.
SZERVEZETÜNK TAGLÉTSZÁMA
Összesen
Aktív tag Szüneteltető tag
515 fő
329 fő
186 fő
A társaságok száma
163
Szervezetünknél az év elején tisztségviselők
megválasztására került sor a választási szabályzat 33. §-a alapján:

az év zárásaként borkóstolóra vittük a jelentkezőket a szigligeti Eszterházy-pincébe.
A helyi szervezet életében fokozatosan teret
nyert az internetes szolgáltatás. A kamarai honlap
megszületésével gyorsabban lehet információkhoz
jutni, tanulmányozni a különböző szabályzatokat, bepillantani az aktuális témák kiadványaiba.
Hasznosnak bizonyult, hogy több szakmai segítséget nyújtó anyagot ingyenesen le lehet tölteni
a honlapról.
A tagokkal való kapcsolattartás során is egyre
nagyobb szerepet tölt be az internet használata.
Több információt, levelet e-mailen juttatunk el az
internet-hozzáféréssel rendelkező tagjainknak. Az
elmúlt évben már 75 könyvvizsgáló kollégát tudtunk elektronikus úton információkkal ellátni.
2004 óta működik a Könyvvizsgálói Kamara
Oktatási Központ Kft. veszprémi irodája. A kft. bonyolítja le megyénkben a számviteli tevékenységeket
végzők kötelező továbbképzését, különböző szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítanak, valamint szakkönyvek értékesítését is végzik.

Az országos kamara és a helyi szervezet közötti
kapcsolattartás is jól funkcionál.
Az adatszolgáltatások megbízhatóak, így nem
vezetünk önálló könyvviteli nyilvántartásokat.

– alelnök
Dr. Bernula Pál
– elnökségi tag
Dr. Szemes Ferenc
– MKVK országos küldött
Bartha Gyula
– MKVK országos választási
bizottsági tag
Antal Iván

– bizottsági tagok beszámolói,
– szakmai napok és témák megbeszélése,
– kötelező oktatás előkészítése,
– küldöttgyűlés anyagának megbeszélése,
– egyéb aktuális kérdések.

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK 2005-ben hat alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ebből három alkalommal (fontos témákra való tekintettel) a
küldötteket is meghívtuk.
Ezenfelül márciusban megtartottuk a beszámoló taggyűlést, ahol a tevékenységről szóló
beszámolón túl beszámoltak a bizottságok
tagjai is:
– etikai bizottság
Dr. Peszeki László
– ellenőrző bizottság
Kristóf Jánosné
– minőség-ellenőrzési biz. Dr. Cselőtei Istvánné
– oktatási bizottság
Dr. Ujvári Géza

RENDEZVÉNYEK A 2005. év során is az elnökségi üléseken megbeszéltek alapján szerveztük rendezvényeinket. Igyekeztünk a könyvvizsgálókat leginkább érintő kérdésekben tájékoztatni tagjainkat.

Fontosabb napirendi pontok
– személyi kérdések – tisztségviselők megválasztása,
– munkaterv előkészítése,
– pénzügyi terv elkészítése,
– beszámoló a 2004. évről és a taggyűlés előkészítése,

3. táblázat

Csoport
1 – 2 nap
1. csoport
2. csoport
3. csoport
4. csoport
5. csoport
6. csoport
7. csoport
8. csoport
9. csoport
6

Helyszín

Időpont

Oktató

Budaörs
Budaörs
Budakalász
Cegléd
Gödöllő
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

2005. okt. 5–6.
2005. okt. 12–13.
2005. okt. 19–20.
2005. okt. 24–25.
2005. okt. 26–27.
2005. okt. 17–18.
2005. nov. 7–8.
2005. nov. 9–10.
2005. nov. 15–16.

Kovács Gézáné
Dr. Adorján Csaba, Bary László
Dr. Adorján Csaba, Bary László
Kovács Gézáné
Kovács Gézáné
Dr. Nagy Lajos
Dr. Nagy Lajos
Dr. Fodor Istvánné
Kovács Gézáné
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GAZDÁLKODÁS A helyi szervezet gazdálkodása a kamara küldöttgyűlése által meghatározott
keretek között a taggyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint történik.
Bevételeinket döntő részben az alapszabály szerint a helyi szervezetet megillető tagdíj és hozzájárulási díj képezi.
Az egyéb bevételek között szakkönyv-értékesítés, valamint a szakmai rendezvényeink külső
résztvevőinek befizetései szerepelnek.
Összességében gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, megítélésünk szerint a rendelkezésünkre
álló eszközökkel jó színvonalon el tudjuk látni
feladatainkat.
G Á B E R N É S Z E L L E M É VA ,
az MKVK Veszprém Megyei Szer vezetének elnöke

Előadások:
– A számviteli törvény változásai
Előadó:
Dr. Adorján Csaba
– A minőség-ellenőrzés gyakorlati kérdései
Előadó:
Csemniczky Jánosné
– Az áfa-törvény időszerű kérdései
Előadó:
Dr. Sike Olga
– Változások az szja-ban
Előadó:
Lepsényi Mária
– Tb, egészségbiztosítási törvénnyel kapcsolatos változások
Előadó:
Dr. Jónás Csaba
– A társasági adó változásai
Előadó:
Czipszer Károlyné
– A számviteli törvény gyakorlati kérdései
Előadó:
Dr. Adorján Csaba
A változásokra való tekintettel az előadásokat igen nagy érdeklődés kísérte.
KÖTELEZŐ OKTATÁS Az őszi kötelező oktatás 2005. október 5 és november 22 között
zajlott, 6 alkalommal 4 vidéki, és 6 alkalommal
budapesti helyszínen (lásd a 3. sz. táblázatot).
Az oktatás kreditpontok gyűjtésével folyt.
Összesen 12 kreditpontot kellett összegyűjteni
mindenkinek ahhoz, hogy a kötelező oktatáson
való részvétel igazolt legyen.

Az első két nap az előző évekhez hasonlóan működött; aki mind a két napon részt vett,
8 kreditpontot teljesített.
A 3. nap keretében 4 kreditet kellett teljesíteni, amelynek összegyűjtéséért a kamarai
tag felelős.
Kreditet adó előadást a helyi szervezet, a központi kamara (konferenciák), illetve az Oktatási
Központ Kft. szervezett.
A TANFOLYAM SZÁMSZERŰ
ÉRTÉKELÉSE
Jelent- Elvégezte
Nem
kezett
jelent meg
Pest megyei
szervezet tagja
495
480
15
Más szervezet
végezte
20
20
–
Összesen
515
500
15
A Pest megyei szervezet taglétszáma 515 fő,
a megye szervezésén belül 480 fő végezte el
a tanfolyamot.
20 fő a budapesti vagy egyéb szervezésben
vett részt a tanfolyamon.
Összesen tehát 480 fő végezte el a tanfolyamot, ez a tagság 97 százaléka.
A tanfolyam értékelése a hallgatók által Az
oktatás anyagának színvonalával kapcsolatosan
számszerűen: 1–5-ig osztályozva:
– tartalom, példák szemléltetése:
4,6
– alkalmazhatóság:
4,3
Szöveges értékelés A hallgatóság nagy része
elégedett volt mind a szervezéssel, mind a tartalommal. Igényes, tartalmas munkának vélték,
amely a jövőben segíti munkájukat.
Viszont minden csoportban leírták, hogy
az előző tananyagokhoz hasonlóan a nagy cégekkel foglalkozik, az egyéni könyvvizsgálókra
előírt dokumentáció elvégzése rendkívül munka- és időigényes, túlságosan sok adminisztratív munkát követel.
Az oktatók munkájának megítélésekor meglehetősen szélsőséges vélemények alakultak ki.
Sokan hiányolták és igényelték volna a még több
gyakorlati példát. A többségnek tetszett, hogy
egy-két gyakorlatiasabb oktató példákkal tette
érthetőbbé a tananyagot.
A szervezés értékelésekor sok könyvvizsgáló
nem a kérdésre adott választ, tehát nem konkrétan a tanfolyam szervezését pontozta, hanem
az egész évben végzett munkát.
Számszerű értékelés: 4,4.
Több könyvvizsgáló értékelte, hogy lehetőséget kapott mind az időpont mind a helyszín megválasztására. Többen kérték, hogy a
jövőben az oktatók megválasztására is legyen
lehetőség.
Azok a könyvvizsgálók, akik könyvvezetéssel
is foglalkoznak, kérik, hogy a jövőben jobban
vegyük figyelembe a zárási határidőket.

4. táblázat

Megnevezés
Megfelelt
Megfelelt, de további fejlődés javasolt
Nem felelt meg
Összesen

Fő
21
12
0
33

2003.
Százalék
63,6
36,4
0,0
100,0

A helyszínek megválasztását általában mindenki megfelelőnek tartotta.
A vidéki helyszínekre jelentkezők közül a
helyiek elégedettek voltak.
A technikai feltételekkel általában mindenhol
elégedettek voltak.
A hallgatók észrevételei, javaslatai a kötelező oktatással kapcsolatban
– A jövőben az oktatás anyagát szeretnék hamarabb
kézhez kapni, hogy előzetesen fel tudjanak készülni,
és több idő maradjon a konzultációra.
– A tanfolyamon való kötelező részvétellel
sokan nem értenek egyet.
– A jelenléti ív napi kétszeri aláírása bizalmatlanságot feltételez.
Azok a tagok, akik nem jelentkeztek a
tanfolyamra és levelet kaptak, amelyben kértük a jelentkezés pótlását, sérelmezték, hogy
felhívtuk figyelmüket a tanfolyam el nem
végzésével kapcsolatos esetleges következményekre. Természetesen ennél több egyedi
észrevétel, illetve vélemény került megfogalmazásra.
Az értékelés egészét figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a tanfolyamok rendben lezajlottak, különösebb probléma, fennakadás
nem volt.
SZAKMAI TANÁCSADÁS A szakmai tanácsadást kéthetente vehetik igénybe a kollégák. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy igény
van a tanácsadásra.
2005-ben is a fővárosi szervezettel közös
szervezésben, a fővárosi szervezet (1080 Budapest, Szentkirályi u. 13. I. em. 3/a) irodájában került sor az ügyeletre, minden második
pénteken 9–12 óra között.
A tanácsadók a Pest megyei szervezet részéről:
Dr. Adorján Csaba
Hevesi Istvánné
Kristóf Jánosné
Veit József
TAGSÁGI VÉLEMÉNY, KÜLDÖTTEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS Minden olyan esetben,
amikor minden könyvvizsgálót érintő kérdésről
van szó, a küldöttek, illetve a tagság véleményét
is kikértük és a jövőben is kikérjük.
A 2005. év során is mindenki rendelkezésére
állt a CD-jogtár és cégtár.
ADATLAPOK MEGKÜLDÉSE 2005-ben már
alig volt probléma a tagdíj-megállapításához
szükséges adatlapok visszaküldésével mind ma-

Fő
12
2
0
14

2004.
Százalék
85,7
14,3
0,0
100,0

Fő
46
14
1
61

2005.
Százalék
75,4
23,0
1,6
100,0

gánszemélyeknél, mind a társaságoknál. Több
esetben kértük tagjainkat, hogy pótlólag nyújtsák be az adatlapokat.
MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS A Pest megyei
könyvvizsgálók egyszerűsített minőség-ellenőrzésének eredményeit az elmúlt 3 évben a
4. számú táblázat tartalmazza.
2005-ben eleinte minden hónap második keddjén ügyeletet tartottunk a Pest megyei szervezet
székhelyén a minőség-ellenőrzéssel kapcsolatban
felmerült problémákról, később igény szerint
Dr. Cselőtei Istvánné, a minőség-ellenőrzési bizottság tagja segített az érdeklődőknek.
A jövőben is igény szerint kerül sor a konzultációra.
Az MKVK Pest Megyei Szer vezete elnöksé ge
n evé b e n
DR. LAMI MÁRIA elnök

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
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A MKVK (a továbbiakban: Pályázati kiíró) pályázatot ír ki
mezőgazdasági területen működő könyvvizsgálók részére
módszertani füzet kialakítására.
I. A pályázat kiírója: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Budapest,
Szinyei Merse u. 8.
II. A pályázat tárgya:
A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a mezőgazdaság
aktuális jogszabályi előírásai, valamint a könyvvizsgálókra vonatkozó
jogszabályi előírások alapján a mezőgazdaság specialitásait figyelembe vevő könyvvizsgálói módszertani füzetének kialakítása.
Ezen belül feladat különösen a mezőgazdaság speciális témaköreinek feltérképezése, értékelése mind gazdasági, mind az ehhez kapcsolódó könyvvizsgálati eljárások területén. Ideértve:
– a növénytermesztés, az ehhez kapcsolódó önköltségszámítás
feladatai,
– a mezei leltár készítése és elszámolása speciális kérdései,
– az állattenyésztés elszámolási és önköltség-számítási feladatai,
– a melléktermék-feldolgozás számviteli kérdései,
– a mezőgazdaság környezetvédelmi feladatai.
A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok letölthetők a MKVK
honlapjáról (www.mkvk.hu).
III. Módszertani füzet kidolgozása
A pályázat szakmai tartalmát tekintve a könyvvizsgálati standardokra építve dolgozza ki a módszertani füzetet.
Szakmai követelmények a módszertani füzettel kapcsolatban
1. Dolgozzon ki könyvvizsgálati elemző, értékelő és ellenőrző táblákat a mezőgazdasági tevékenység (növénytermesztés, állattenyésztés, mezőgazdasági szolgáltatás stb.) könyvvizsgálatához.
2. Dolgozzon ki könyvvizsgálati elemző, értékelő és ellenőrző táblákat a mezőgazdaság támogatási rendszerének könyvvizsgálatához.
3. Dolgozzon ki értékelő táblákat a mezőgazdasági beszámolóban
bemutatott környezetvédelem könyvvizsgálati megítéléséhez.
4. Határozza meg a könyvvizsgáló feladatait a tervezés és a munka
végrehajtása során, a standardokban foglaltakkal összefüggésben.
A pályázó feladata a könyvvizsgálati standardoknak és a mezőgazdaságra vonatkozó törvényi feltételrendszer követelményeinek
egyaránt megfelelő módszertan kidolgozása, amelyet az MKVK Szakértői Bizottsága fogad el.
Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthat be bárki természetes
személy kamarai tag, vagy a kamara nyilvántartásában szereplő
könyvvizsgáló társaság, illetve ezek konzorciumai, aki/amely dokumentálja, hogy könyvvizsgálóként legalább 10 agrárvállalkozásra
vonatkozó könyvvizsgálatot végzett el az elmúlt négy évben. Kizáró
ok, ha négy évnél rövidebb mezőgazdasági tapasztalattal, és 10-nél
kevesebb referenciával rendelkezik a pályázó. Pályázni kizárólag valamennyi felsorolt feladat kidolgozására lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatain kívül a kidolgozásban részt vevő szakemberek felsorolását, szakmai önéletrajzát, a
pályázó referenciáit, valamint a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot.
A pályázatok elbírálása: a szakmai megalapozottság, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján történik a győztes pályázó kijelölése.
Hiánypótlásra, az ajánlat utólagos kiegészítésére a pályázatot kiíró
lehetőséget nem biztosít.
8

HÍRLEVÉL • 2006. február

A pályázatról további felvilágosítást az MKVK Szakértői Bizottságának
munkatársa ad. A pályázatokat az MKVK-hoz kell benyújtani.
A pályázati kiíró a fenti feladat elvégzésére megbízási szerződést
köt.
A megbízás időtartama alatt a megbízott könyvvizsgálótól, illetőleg
könyvvizsgálói társaságtól (a továbbiakban: megbízott) elvárás a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997.
évi LV. törvény szerinti működés.
A pályázónak rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges
engedélyekkel, kamarai tagsággal, felelősségbiztosítással és anyagi, tárgyi, személyi feltételekkel.
A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen a pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a
kért ellenszolgáltatásra.
A pályázat beadásának határideje:
2006. április 20. 16 óra
A pályázatok elbírálása:
2006. május 15.
A szerződések megkötése:
2006. május 31.
A módszertani füzet elkészítési határideje:
2006. szeptember 15.
A módszertani füzet elbírálási határideje:
2006. október 15.
A pályázat benyújtható: személyesen és postai úton. Az tekinthető határidőben benyújtottnak, amely a pályázati határidő lejártáig a pályázati kiíróhoz megérkezik. A pályázatot írásban, zárt borítékban kell
benyújtani két (egy eredeti és egy másolati) példányban. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti” vagy „másolati” megjelölést. Esetleges
eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma az irányadó.
Levelezési cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1373 Budapest,
Pf. 587. A borítékon kérjük feltüntetni: Mezőgazdasági módszertani
füzet kialakítása
A pályázattétel nyelve magyar, részajánlat nem tehető.
A pályázati kiíró az eljárás nyertesével, vagyis a szakmailag leginkább
megalapozott, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot tevővel köt szerződést. Az eljárás nyertesének
visszalépése esetén a pályázati kiíró a második legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köti meg a szerződést.
Nem vehet részt a pályázatban pályázóként az:
– akivel szemben etikai eljárás folyik,
– aki végelszámolás, felszámolás alatt áll,
– aki nem rendelkezik megfelelő számú referenciával.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az előzőekben meghatározott
kizáró okok nem állnak fenn.
A pályázó cég köteles benyújtani:
a) az ajánlatot jegyző, cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási
címpéldányát.
b) referenciák megnevezését nyilatkozat formájában.
Valamennyi nyilatkozatot, igazolást eredeti példányban, vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell benyújtani.
A pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a jelen pályázati felhívásban, a dokumentációban, vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

