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A J Á N LÓ
Könyvvizsgálók figyelmébe
A kamara fegyelmi megbízottja 
felhívja a figyelmet arra, hogy
az eva hatálya alá tartozó könyv-
vizsgálók kötelesek kettős könyv-
vitelt vezetni, s beszámolójukat 
nyilvánosságra hozni. 

A FEE rendkívüli 
tanácsülése
A FEE 2006. február 14-ei 
rendkívüli tanácsülésén többek 
között szó volt EFRAG-ról, 
IFRS-ekről, konvergenciáról és 
− számviteli problémák miatt − 
kerekasztal összehívásáról. 

Szigorúan standardok 
szerint
A szakértői bizottság által 
kiírt pályázat nyertese 
által kifejlesztett szoftver 
segít megérteni a standard 
szerinti könyvvizsgálat 
logikáját és felezi a 
dokumentálás idejét.

Konferencia
Ismét Egerben rendezi 
országos konferenciáját 
az MKVK. A szekcióülések 
fő témái: számvitel és 
gazdálkodás, aktuális 
módszertani kérdések, a 
közpénzek felhasználása.
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BIZOTTSÁGI  ÁLLÁSFOGLALÁS

Etikai kérdések
és válaszok

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai Bizottsága a könyvvizsgálók 
munkáját segítendő, a személyes kérdéseikre adott − személyes 
adataikat nem tartalmazó − bizottsági állásfoglalásokat nyilvánosságra 
hozza, amennyiben a bizottság tagjai úgy ítélik meg, hogy azok 
közérdeklődésre számot tartanak. 

1/2006. 03. 01. 

◆  A Magyar Könyvvizsgálói Kamarának van-e 
olyan szervezete, ahová a könyvvizsgáló által 
észre nem vett adózási jellegű hibák észre nem 
vételével kapcsolatban fordulhatnék?

Állásfoglalás:
Ha a könyvvizsgálat nem a magyar nemzeti 
könyvvizsgálati standardok (standardok) szerint 
került lefolytatásra, akkor elvileg a könyvvizsgáló 
etikai vétséget követett el. Pusztán a többlet-
adófizetés azonban nem jelenti azt, hogy a 
standardok sérültek volna.

◆  A cégünknél választott könyvvizsgálónak a mun-
kája során észre kellett volna-e vennie az adókkal 
és járulékokkal kapcsolatos, a kft. (volt) könyve-
lője által elkövetett hibákat?

Állásfoglalás:
A könyvvizsgálónak az a feladata, hogy a 
számított lényegességi küszöbértéket meghaladó 
összegű, beszámolóban szereplő hibás állítások 
kiszűrése céljából a standardokban előírt 
eljárásokat folytassa le. Ha vizsgálata során 
a standardok előírásait betartva járt el és 
mégis lényeges hibás állítást tartalmaz a 
beszámoló, az nem jelent standardsértést, 
hanem a könyvvizsgálati kockázat körébe 
tartozó esemény. Ha tévedése miatt ítélete 
később megalapozatlannak bizonyult és ezzel 
kárt okozott, akkor a tévedés súlyosságának 
és a kár mértékének függvényében tévedése 

esetleg minősíthető gondatlanság miatti etikai 
vétségnek.

◆  Amennyiben a válasz igen, akkor milyen lehetőségem 
van a könyvelő/könyvvizsgáló nem megfelelő mun-
kája által a kft.-nek okozott kár megtérítésére?

Állásfoglalás:
A kár megtérítése végett nem a kamarához kell 
fordulni, hanem polgári pert lehet indítani. A 
kamara e kérdésben nem dönthet, pusztán 
abban, hogy a könyvvizsgáló követett-e el 
etikai vétséget. Ez a döntés azonban speciális 
szabályok értelmezésén nyugszik, amely általában 
csak távolról érinti a kárfelelősség kérdését, és 
egyébként sincs kötőereje egy bírósági eljárásban. 
Azaz etikai vétség megállapításánál is születhet 
olyan bírósági ítélet, hogy a könyvvizsgáló nem 
felelős a károkozásban és fordítva.
A könyvelőjével kapcsolatos kérdésben a kamara 
nem illetékes.

◆  Ha a kamarának nincs olyan szervezete, ahol 
az általam feltett kérdésekre választ kaphatnék, 
akkor kérem szíves javaslatukat, hogy a feltett 
kérdéseimmel hova fordulhatnék?

Állásfoglalás:
Kérdéseire igyekeztünk válaszolni. Ha etikai 
eljárást kíván kezdeményezni, akkor ezt a 
fegyelmi megbízottnál megteheti. Kárának 
megtérítése céljából pedig az illetékes bírósághoz 
fordulhat.

(Folytatás az 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

2/2006. 03. 01.

◆  A jelentés kiadása előtt felmentett könyvvizsgáló 
kötelezhető-e jelentés kiadására olyan időszakról, 
amikor könyvvizsgáló volt?

Állásfoglalás:
Független könyvvizsgálói jelentést csak az a 

könyvvizsgáló adhat ki, aki a jelentés kiadása-
kor a választott könyvvizsgáló. Ez nem csak 
azt jelenti, hogy a fordulónap előtt felmentett/
lemondott könyvvizsgálónak nem kötelessége 
(sőt, kifejezetten tilos) jelentést kiadnia, hanem 
azt is, hogy a fordulónap után, de a jelentés 
kiadása előtt megszűnt választott könyvvizsgá-
lói megbízatás esetén sem adható ki jelentés a 
választott könyvvizsgálói tisztségét elvesztett 
könyvvizsgáló részéről.

Ebben a kérdésben ajánljuk szíves figyelmébe 
a 2004. decemberi Hírlevélben megjelent 9/2004. 
11. 16. számú állásfoglalásunkat. Remélhetőleg 
mostani válaszunk kapcsán felmerülő további 
kérdéseire is választ kap a korábban közzétett 
állásfoglalásból.

Az etikai bizottság nevében:
H U B É N Y I  E R N Ő N É ,

az et ika i  b izot tság e lnöke

Etikai kérdések és válaszok KIEGÉSZÍTÉS
A 2006. januári szám 7. oldalán megjelentetett 
A 2005 decemberében kiadott magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok ha-

tályba lépésének időpontjai 
című táblázat kiegészítésre szorul 
a 3400. témaszámú Bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standard jövőre vonatkozó pénzügyi infor-

mációk vizsgálata standardddal. 
A standardot a 2006. január 1-jén vagy az azt követően kezdődő időszakra vonatkozó 

beszámolók könyvvizsgálatára kell alkalmazni. A korábbi alkalmazás is javasolt.

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 

A 

Szinyei 
Olvasóterem 
és Könyvtár 
szeretettel várja tagjait és 

minden érdeklődőt, kedden 
13–17, csütörtökön

10–14 óra között a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara
budapesti központjában,

a Szinyei Merse utca 8-ban. 
Az olvasóterem igénybevétele 

ingyenes, fénymásolási 
lehetőség van. 

Szakkönyvállományunk 
megtekinthető a www.mkvk.hu
 oldalon a Könyvtár menüpont 

alatt. 

E-mail-cím: konyvtar@mkvk.hu

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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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2006. FEBRUÁR 18.)

6. számú (2006. 02. 18.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a közbe-
szerzési bizottság munkájáról és megszűnéséről 
készített beszámolót.

7. számú (2006. 02. 18.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a felvételi bizottság 2689-1/2005. számú határo-
zata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és az 
I. fokon eljáró bizottság határozatát két nem és 
egy tartózkodás mellett megváltoztatta.

8. számú (2006. 02. 18.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a felvételi bizottság 2690-1/2005. számú határo-
zata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és az 
I. fokon eljáró bizottság határozatát két nem és 
egy tartózkodás mellett megváltoztatta.

9. számú (2006. 02. 18.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a felvételi bizottság 2747-1/2005. számú 
határozata ellen benyújtott fellebbezést elbí-
rálta és az I. fokon eljáró bizottság határozatát 
egyhangúlag helybenhagyta.

10. számú (2006. 02. 18.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége egyhangúlag jóváhagyta az elhangzott 
módosításokkal kiegészített tartalékolási sza-
bályzatot.

11. számú (2006. 02. 18.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége egyhangúlag jóváhagyta a szakmai ta-
nácsadás országos hálózatának kiépítését az 
alábbiak szerint:
–  a konzultációs szolgálat a kamara központi 
irodájának szervezésében történjen, „Könyvvizs-
gálói Konzultációs Szolgálat” megnevezéssel,
– kérdések névvel és címmel a kamara külön
e-mail címére érkezzenek és azok általánosított 
formában a kamara honlapjára kerüljenek,
– a tagok a konzultációt csak e-mail-ben kez-
deményezhetik,
– a könyvvizsgálat mellett számviteli kérdésekre 
is kiterjed a konzultációs lehetőség.

12. számú (2006. 02. 18.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egy tartózkodással elfogad-
ta az egységes adatbázison alapuló integrált 
információs rendszer beindításáról szóló elő-
terjesztést és a meghívásos pályázat kiírását is 
magában foglaló határozati javaslatot.

13. számú (2006. 02. 18.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a XIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 
szekcióvezetőire, témáira és a lebonyolításra 
vonatkozó előterjesztést.

 H O L L Ó S  A N D R Á S ,

 az  MKVK á l ta lános a le lnöke

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi 
Bizottsága az egyszerűsített vállalkozói adó (a 
továbbiakban: eva) hatálya alá tartozó közke-
reseti és betéti társaságoknál ellenőrizte, hogy 
eleget tesznek-e a kettős könyvvitel szerinti 
nyilvántartási kötelezettségüknek. 

Ismeretes, hogy a kamaránál nyilvántartás-
ba vett könyvvizsgálói társaságok csak akkor 
folytathatnak könyvvizsgálói tevékenységet, 
ha könyvvezetési módjuk megfelel a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgá-
latról szóló törvény 23. §-ának c) pontjában 
előírtnak, vagyis kötelesek kettős könyvvitelt 
vezetni és a törvény előírásai szerint készített 
éves beszámolójukat nyilvánosságra hozni. 

A számvitelben lezárt évekre vonatkozó-
an több társaságnál állapították meg, hogy 
kötelezettségüknek nem tettek eleget, mivel 
csak bevételi nyilvántartást vezettek. Ezzel az 
adótörvények követelményeinek eleget tettek, 
de megsértették a kamarai törvény előírását. 
Velük szemben etikai eljárás indítását javasol-
tam és az eljárásokat az ügyvezető könyvvizs-
gálókkal szemben le is folytattuk. 

A felvételi bizottság további könyvvizsgá-
lói társaságokat jelölt meg, akik bevételi nyil-
vántartást vezetnek az eva-törvény szabályai 
szerint. A jelenlegi lehetetlen helyzet feloldá-
sára a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai 
Bizottságának tagjaival egyetértésben a követ-
kezőkre hívom fel az érintettek figyelmét:

Az eva-törvény 4. §-ának (7) bekezdé-
se szerint az eva-törvény szerinti nyil-
vántartások vezetése az adóalanyt nem 
mentesíti a más jogszabályokban meg-
határozott kötelezettség teljesítéséhez 
és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges 
nyilvántartás vezetése alól. Ennek meg-
felelően, ha a könyvvizsgáló társaság az 
adóhatósághoz bevételi nyilvántartás ve-
zetésére jelentkezett be, akkor a szerint 
számoljon el, de emellett köteles kettős 
könyvvitelt is vezetni, és annak előírásai 
alapján készített éves beszámolóját nyil-
vánosságra hozni. Az eva előnyeit tehát 
megtarthatják a könyvvizsgáló társaságok 
és a kamarai törvény követelményeinek 
is meg tudnak felelni. 
 D R .  F E H É R  M I H Á LY,

 az  MKVK fegyelmi  megbízot t ja

Könyvvizsgálók
 figyelmébe➲

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
elnöksége

2006. május 13-án 10 órára hívja össze

küldöttgyűlését.
Helyszín:

Budapesti Gazdasági Főiskola
Budapest, XIV. kerület Buzogány utca 10–12.,

fszt., 3. sz. előadóterem
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■ A tanácsülés – tagságunk óta első ízben 
– részben telekonferencián zajlott. (Lehetőség 
volt a helyszínen is részt venni, de ezzel csak 
a Belgiummal határos országok képviselői él-
tek. A többség, közöttük Magyarország, a te-
lefonos kapcsolódást választotta.) Az okok kö-
zött nyilván közrejátszott az is, hogy a döntést 
igénylő napirendek tervezett időtartama – a 
rendszeres 6−7 órával szemben ez alkalommal 
csak 2 óra volt.

NAPIRENDEK

1. EFRAG hivatalos elismerése az Euró-
pai Bizottság részéről 

Hosszas, előkészítés és tárgyalássorozat 
után érkeztek el oda, hogy Mr. McCreevy pi-
aci biztos hajlandónak mutatkozik az EFRAG 
(pontosabban annak technikai csoportja, a 
TEG) − mint „Európa hangja” − hivatalos el-
fogadására. (Mint ismeretes, az EFRAG 2001-
es megalakulása óta mint Európai Pénzügyi 
Beszámolás Tanácsadó Csoport működött, 
11 tagú technikai szakértői csoporttal (TEG). 
Alapítói atyái és finanszírozói között szere-
pelt a FEE, további 10 európai szakmai szer-
vezettel. Véleményét meghallgatták, de hiva-
talosan nem tagozódott az uniós szervezeti 
rendszerbe. Ezen változtat a jelenlegi elisme-
rés, amelynek időzítése miatt volt szükség a 
rendkívüli tanácsülésre.

Az ülés feladata volt az EFRAG és az Eu-
rópai Bizottság közötti munkadokumentum 
elfogadása. 

Az együttműködés a következőképpen 
nézne ki. 

•Alakulna egy magas szintű csoport (High 
Level Group) az EFRAG-on kívül, feladata len-
ne az EFRAG tanácsadó tevékenységének fi-
gyelemmel kisérésére, anélkül, hogy átvenné 
annak feladatát.

• Az EFRAG TEG véleményt nyilvánítana 
az IAS-ek/IFRS-ek alkalmazásával, befogadá-
sával, interpretálásával és hatékony európai 
alkalmazásával kapcsolatban.

• Az EFRAG független az Európai Bizott-
ságtól, az IASB-től és a szervezet alapítóitól.  
Az Európai Bizottság támogatja az EFRAG 
TEG és a nemzeti standardalkotók közötti 
integrációt.

Az Európai Bizottság felelőssége az euró-
pai vélemény megfogalmazása és formális 
kommunikálása az IASB felé.  Ettől függetle-
nül az EFRAG TEG a standardtervezetekkel 
kapcsolatos véleményét közvetlenül továbbít-
ja az IASB felé.

• Az Európai Bizottságnak tanácskozási jo-
ga lesz az EFRAG felügyelőbizottsági ülésén. 
Ugyanez illeti meg az unió Számviteli Sza-
bályozó Bizottsági (ARC) ülésén az EFRAG 
TEG-et is. 

Finanszírozás
Bár a részletes számok majd a következő 

tanácsülés napirendjén szerepelnek, de annyit 
már lehet tudni, hogy a megváltozott státusz-
hoz további finanszírozási forrás kell. (2001 
óta az 1 millió eurós keret nem változott). A 
tervek szerint a pénzigény 2006-ra 1,4 millió, 
2007-re 2 millió euró. 

Ahogy korábban már a FEE elnöke levélben 
jelezte, a FEE díjával együtt fizetett EFRAG-hoz-
zájárulás jelentős emelésére lehet számítani.

A szakmai érvekre tekintettel a tervezettel kap-
csolatban ellenvélemény nem hangzott el. 

2. Konvergencia, egyenértékűség és köl-
csönös elismerés

Folytatva az eddigi gyakorlatot, a FEE pénz-
ügyi beszámolási munkacsoportja az elnökség 
egyetértésével véglegesítette a „Konvergencia, 
egyenértékűség és kölcsönös elismerés” cí-

mű anyagot, amelyet nyilvános publikálás-
ra szánt.

A kiadvány apropóját az EU és az amerikai 
tőzsdefelügyelet (SEC) között zajló megbe-
szélések, illetve az amerikai (US GAAP) és az 
IFRS-standardok 2002-ben elindított konver-
gencia-programjának fejleményei adták. 

A dokumentumot a tanács tagjai jóvá-
hagyták.

3. Európai kerekasztal a konzisztens al-
kalmazásról: a FEE részvétele

Az Európai Bizottság időszakos kerekasztal 
összehívását kezdeményezte az IFRS-ek kon-
zisztens alkalmazásával kapcsolatban. A részle-
tek még nem nyilvánosak, a témákkal az ARC 
(Számviteli Szabályozó Bizottság) foglalkozik. 
A cél: korai stádiumban azonosítani azokat a 
számviteli problémákat, amelyek zavarják az 
egységes végrehajtást. A kerekasztal nem kí-
ván semmiféle interpretációs vagy útmutató 
szerepet betölteni. A résztvevőket az IASB, a 
CESR, az EFRAG a FEE, könyvvizsgáló cégek, 
nemzeti standardalkotók és az Európai Bizott-
ság köréből várják. A jelenlegi elképzelések 
szerint 19 tag lenne, amelyből 5 képviselné a 
könyvvizsgáló szakmát, 4 könyvvizsgáló cég-
től és egy a FEE-től. 

4. Az IASCF Alapítvány elnökének le-
vele

Mr. Tommaso Padoa-Schioppa, a Nemzetkö-
zi Számviteli Standardtestület elnöke levél-
ben megkereste a FEE elnökét, hogy felhívja 
a figyelmet azokra a hirdetésekre, amelyben 
jelölteket keresnek az IASCF Alapítvány ku-
rátorának, illetve IASB-tagnak. 

F E K E T E  I M R É N É ,

az MKVK szakmai  a le lnöke

TELEKONFERENCIA EFRAG-RÓL, IFRS-EKRŐL, KONVERGENCIÁRÓL

A FEE rendkívüli
tanácsülése

A FEE 2006. február 14-ei rendkívüli tanácsülésén többek között szó volt arról, hogy az Európai Bizott-
ság hivatalosan elismerte az EFRAG-ot. A FEE-tanács tagjai elfogadták a „Konvergencia, egyenértékűség 
és kölcsönös elismerés” című dokumentumot. A napirendek között szerepelt, hogy a FEE részt vesz azon a 
kerekasztalon, amelynek célja, hogy korai szakaszban azonosítsák az IFRS-ek alkalmazásával kapcsolatos 
számviteli problémákat.
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Az AuditPartner-szoftverről,
a fejlesztés eredményeiről

A fejlesztő munka során a szoftverfejlesztők 
folyamatosan egyeztettek a bizottság tagjaival, 
az arra kijelölt kollégák tesztelték a programot, 
a könyvvizsgálók pedig hasznos információk-
kal segítették a felhasználói igények megfogal-
mazását. A program első megjelenése óta a 
fejlesztések, a javítások eredményeként több 
verzió kiadását élte meg. A könyvvizsgálók in-
gyenesen tölthették le a kamara honlapjáról a 
szoftver − 2005. június 15-ével lezárt − 2004.
g. jelű változatát.   

A szoftver számos előnyt biztosít felhasz-
nálói részére;
• segít megérteni a standard szerinti könyv-

vizsgálat logikáját,
• biztosítja a szigorúan standardok szerinti 

dokumentálást,
• felezi a dokumentálásra fordított időt és
• felezi a papíralapú dokumentáció képző-

dését is. 

A program fejlesztői szakmai garanciát 
kívánnak nyújtani a könyvvizsgáló kollé-
gák részére azzal, hogy
• a szoftvert a szakértői bizottság felügye-

lete mellett fejlesztették ki, 
• a fejlesztést gyakorló könyvvizsgáló folya-

matos jelenléte mellett végzik, 
• a program bemutatója kettős előadóval 

történik – könyvvizsgáló és szoftverfej-
lesztő együtt −, annak érdekében, hogy a 
felhasználók a legpontosabb információt 
kapják kérdéseikre,

• a szoftverfejlesztő elérhetősége e-mail-en, 
telefonon folyamatosan biztosított. 

2005. június 15-én lezáródott az AuditPartner’
m-szoftver fejlesztésének és forgalmazásának 
az első szakasza, amit a szakértői bizottság − 
a kamara honlapján olvasható tájékoztatójában 
− igen sikeresnek ítélt meg. 

„A kamara kezdeményezése sikeresnek mond-
ható, hiszen 560 fő vett részt a mikrovállalkozások 
könyvvizsgálatát segítő számítógépes program 
bemutatásán, illetve az ehhez kapcsolódó okta-
táson, valamint a program CD-formátumát több 
mint 1500 könyvvizsgáló vásárolta meg. 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői 

Bizottsága nagyra értékeli az AuditPartner’m 
programcsomag kifejlesztésében a Referencia 
’91 Számítástechnikai Kft. tevékenységét, hiszen 
a könyvvizsgálók széles rétege így jártasságot 
szerezhetett az alkalmazói szoftver segítségével 
végzett könyvvizsgálat lebonyolításában.”

A bizottság álláspontja szerint a könyvvizsgálói 
munkát segítő szoftver továbbfejlesztési igénye 
mellett a program forgalmazását piaci alapokra 
kell helyezni és a forgalmazás „örömeit és gond-
jait” a szoftverkészítők kezébe kell adni. 

A bizottság szakmai álláspontját a fejlesztés 
első szakaszában kialakult gyakorlatra alapozta. 
Megfigyelhető volt ugyanis, hogy a könyvvizs-
gálók telepítési, frissítési, felhasználói kérdése-
ikkel szívesen keresték meg a szoftverfejlesztőt. 
A bizottság másik érve a versenysemlegesség 
biztosítása volt.

Elkészült az AuditPartner
exceles változata az APex

Új nyár, új szoftver – mondhatják a szoftver-
fejlesztői. Elkészült ugyanis az AuditPartner-
program exceles változata, amely AuditPartner’
excel (APex) néven 2005. augusztus 15-ét kö-
vetően a Referencia ’91 Kft. honlapján (www.
referencia91.hu) érhető el. Új funkciókat kapott 
az AuditPartner’m-szoftver is, amely szintén 
erről a honlapról tölthető le.

Az AuditPartner’m mikrovállalkozások könyv-
vizsgálatát segítő szoftver alaptulajdonságait 
már jól ismerik a felhasználók, az új funkciók 
elsősorban a munkaszervezést segítik. 

Az AuditPartner exceles változata a mikro- és kis-
vállalkozások dokumentálására egyaránt alkalmas. 
Rendelkezik az excel táblázatkezelői rendszer 
és a Word szövegszerkesztő összes tulajdonsá-
gaival, és azzal a figyelemre méltó lehetőség-
gel, hogy a számítógépen rendelkezésre álló 
bármely dokumentum kapcsolható a program 
által felkínált dokumentumhoz. Az APex to-
vábbbővíthető, bármely speciális könyvvizsgálat 
dokumentálására alkalmassá tehető, mint pél-
dául a pénzintézet, a költségvetés, a pénztárak 
könyvvizsgálata. A jelenleg letölthető verzió 
mellett előkészületben van a takarékszövetke-
zetek könyvvizsgálatának dokumentálására al-
kalmas rendszer. 

Az AuditPartner-szoftver DEMO változata 
egy ügyfél könyvvizsgálatára alkalmas, letölté-

se ingyenes. A program korlátlan ügyfélszámú 
elérhetőségét az előfizetők részére kód generá-
lásával nyitja meg a szoftverfejlesztő. 

Az AuditPartner excel-változatát bár a gya-
korlottabb informatikai ismeretekkel rendelke-
ző kollégák igényére fejlesztette ki a Referencia 
’91 Kft., a program felhasználóbarát, kizárólag a 
kamara mikro-, kisvállalkozások könyvvizsgála-
tának módszertanában alkalmazott munkalap, 
táblázat, mintadokumentáció felhasználásával 
készült. A fejlesztők a jogszabályi változáso-
kat figyelembe véve aktualizálják a számvite-
li és adóellenőrzési listákat. A standardokban 
bekövetkezett változások mintadokumentációt 
érintő részeit folyamatosan építik be a rend-
szerbe. A standardok szerinti dokumentálás 
az AuditPartner’m, és az APex rendszerével 
egyaránt biztosított.  

A könyvvizsgálói munkát
segítő program használata,

annak korlátai

„Csak a szoftveranyag kitöltése nem elegendő!!”
Szakmai körökben az egyik leggyakrabban 

elhangzó, a minőség-ellenőrzés időszakában 
a legnagyobb bizonytalanságot kiváltó kérdés 
az, hogy elegendő mennyiségű és megfelelő 
minőségű dokumentum került-e a könyvvizs-
gáló dossziéjába, amit a minőség-vizsgáló el-
lenőrzésre kijelölt. 

Jogos ugyanis a minőség-ellenőrzést végzők 
azon megjegyzése, amely szerint „csak a szoft-
veranyag kitöltése nem elegendő” könyvvizsgá-
lói bizonyíték. 

Vegyük elő a standardokat!
A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok 

500. témaszámú standard Könyvvizsgálati bizonyíté-
kok és a 230. témaszámú standard Dokumentálás 
fejezeteiben foglaltak segítenek a vitatott szak-
mai kérdés megválaszolásában.

Az 500. témaszámú standard 2. pontjában 
foglaltak szerint a könyvvizsgálónak elegendő 
és megfelelő bizonyítékot  kell szereznie ahhoz, 
hogy olyan elfogadható következtetéseket tud-
jon levonni, amelyre könyvvizsgálói záradékát 
(véleményét) alapozni tudja.

Ha a könyvvizsgáló dossziéjában csak a szoft-
ver által felkínált dokumentumok  találhatók  és 
például számlák, szerződések, leltárak, vissza-
igazoló levelek, főkönyvi számlalapok másola-

AZ AUDITPARTNER KÖNYVVIZSGÁLÓI MUNKÁT SEGÍTŐ SZOFTVERRŐL 

Szigorúan standardok szerint
Az AuditPartner’m mikrovállalkozások könyvvizsgálói munkát segítő szoftvert a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága által kiírt pályázat elnyerését követően 
fejlesztette ki a Referencia ’91 Kft.
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ta, helyszínen végzett feljegyzések, számítások 
nem, akkor a minőség-ellenőrzést végző jogo-
san kételkedhet a könyvvizsgálat körültekintő 
lefolytatásában.

A szoftver segít rendszerezni a megszerzett 
információt, segít az egyes következtetések, 
vizsgálati eredmények rögzítésében, de nem 
váltja  ki a felsorolt − a vállalkozásoktól, illet-
ve harmadik személyektől megszerezhető − 
bizonyítékokat.

 A 230. témaszámú standard 2. pontjában 
megfogalmazza, hogy a könyvvizsgálónak minden 
tényt dokumentálnia kell, ami fontos bizonyíté-
kul szolgál a könyvvizsgálói záradék (vélemény) 
alátámasztásához és annak igazolásához, hogy 
a könyvvizsgálatot a nemzeti könyvvizsgálati 
standardok alapján végezték el.

Az idézett standard 3. pontja rögzíti, hogy a 
„dokumentáció” alatt azokat a munkaanyago-
kat (munkapapírok) értjük, amelyeket a könyv-
vizsgáló saját maga készít, illetve a könyvvizs-
gálónak mások készítenek, vagy amelyeket a 
könyvvizsgáló összegyűjt és megőriz a könyv-
vizsgálattal kapcsolatosan. A munkapapírok 
filmen, elektronikus eszközökön vagy egyéb 
formában tárolt adatok is lehetnek.

Ugyanezen standard 7. pontja a munkapa-
pírok terjedelmére vonatkozóan fogalmaz meg 
elvárást. „A munkapapírok terjedelme szakmai 
megítélés kérdése, ugyanis nem szükséges és 
nem praktikus minden olyan tényt dokumen-
tálni, amelyet a könyvvizsgáló tekintetbe vesz. 
Az elkészítendő és megőrzendő munkapapírok 
terjedelmének megállapításához a könyvvizs-
gálónak azt kell figyelembe vennie, mire lenne 
szükség ahhoz, hogy egy másik könyvvizsgáló, 
akinek nincsenek korábbi tapasztalatai az adott 
könyvvizsgálattal kapcsolatosan, megismerje az 
elvégzett munkát és a meghozott elvi döntések 
alapját, anélkül, hogy a könyvvizsgálat részletes 
szempontjait megismerné. A másik könyvvizs-
gáló csak úgy ismerheti meg a könyvvizsgálat 
részletes szempontjait, ha megbeszéli azokat 
azon könyvvizsgálókkal, akik a munkapapíro-
kat készítették.”

A 230. témaszámú standard 11. pontja rész-
letesen tárgyalja a munkapapírokban szereplő 
információkat, bizonyítékokat. A felsorolást ta-
nulmányozva megállapíthatjuk, hogy ezeknek a 
dokumentumoknak egy része nem a könyvvizsgálói 
munkát segítő szoftverek által készülnek. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy csak a szoft-
veranyag kitöltése nem elegendő mennyisé-
gű és megfelelő minőségű könyvvizsgálói bi-
zonyíték. 

Ez a megjegyzés ismereteink szerint nemcsak 
az AuditPartner-szoftverre vonatkozik, hanem 
ma a piacon megvásárolható bármely könyv-
vizsgálati munkát segítő rendszerre igaz. 

Az AuditPartner  könyvvizsgálói munkát se-
gítő szoftver szerzőivel arra törekedtünk, hogy 
segítsük a könyvvizsgálót ebben a nagyon ösz-
szetett, sokrétű, komoly dokumentációs igény-
nyel rendelkező szakmai munka elvégzésében. 

Törekedtünk arra, hogy a program a könyvvizs-
gálói munka  teljes folyamatát átfogja, vezesse a 
könyvvizsgáló kezét és egyetlen lényeges elemet 
se hagyjon ki a vizsgálat elvégzése során. Ehhez 
kínálja fel az AuditPartner-szoftver a standard 
szerződésmintát, az elfogadó és a visszavonó 
nyilatkozat mintát, a tervezési munkalapokat, 
a lényegességi számítások és a kockázatbecslési 
eljárás elvégzéséhez szükséges segédtáblákat, a 
standard munkaprogram mintát. Az ellenőrző 
listák segítségével teszi átláthatóvá a cég adózási 
gyakorlatát, a számviteli ellenőrző lista segítsé-
gével pedig a számviteli törvény szabályainak 
betartására kérdez rá. Az egyes mérlegsorok és 
az eredménykimutatás sorainak részletezését és 
ezek főlappal történő egyezőségét programozott 
összefüggések biztosítják. Gyakorlatilag a rész-
letező táblák adatokkal való feltöltése kész 
főlapot, mérleget és eredménykimutatást, a 
számított mutatók teljes rendszerét azon-
nal előállítja.

A fejlesztés során nem volt célunk olyan 
szoftver létrehozása, amely főkönyvi rend-
szerek áttranszformálásával a könyvvizsgá-
ló részére az átadott adatállományba való 
„könyvelést” biztosítja. Ebben a kérdés-
ben is azonos az álláspontot képviselünk 
a szakértői bizottsággal; a könyvvizsgáló-
nak nem feladata – sőt összeférhetetlen − 
a könyvelés, annál a cégnél, ahol független 
könyvvizsgálói feladatokat lát el. 

Ennek szellemében építettük fel az 
AuditPartner könyvvizsgálói munkát se-
gítő programunkat, amely táblázatkezelő 
rendszer és a standardok szerinti doku-
mentálás hivatott elősegíteni. 

Tapasztalataink szerint, a szoftver hasz-
nálata felezi a papíralapú dokumentum 
képződését és felezi a dokumentálásra 
fordított időt, de teljes mértékben nem 
válthatja ki azt.

Miért az AuditPartner-szoftvert
válasszuk?

 A könyvvizsgálók ma már több módszertan, 
sőt több könyvvizsgálói munkát segítő program 
közül válogathatnak. Néhány évvel ezelőtt tá-
mogattuk azt az elképzelést, amely a könyvvizs-
gálók számára választási lehetőséget biztosított 
a már gyakorlatban használt, a standardelvárá-
soknak is megfelelő módszertanok között. Ma 
sem gondoljuk ezt másképp, a könyvvizsgálók 
stabil standardtudását feltételezve. 

Tapasztalataink szerint standardokkal való 
ismerkedés első szakaszában a választás nehéz-
séget okoz. Az a könyvvizsgáló, aki még nem 
mélyítette el a standardismereteit, jó esetben a 
minőségvizsgáló hírére kezd el kapkodni, hezi-
tálni, hogy melyik programot is válassza a do-
kumentáció utólagos elkészítéséhez.  Ha sike-
rül utólag pótolni a hiányzó dokumentumokat, 
az egészen biztos, hogy a standard logikájának 

elsajátítása e rövid idő alatt nem sikerülhet, eh-
hez további segítségre van szükség. 

Ez a felismerés eredményezte azt, hogy a 
szoftverfejlesztő kollégákkal egyetértésben nagy 
hangsúlyt fektetünk az AuditPartner-program bemu-
tatójára, betanítására, support-munkájára. Tagad-
hatatlan, hogy munkánk legnagyobb értékét 
− a szoftverhasználat számos előnye mellett − 
a betanítás, a felhasználókkal való folyamatos 
kapcsolattartás jelenti. 

Sok könyvvizsgáló kolléga bizonyára nehe-
zen tud választani a többféle megközelítésben 
felépített rendszerek közül, ezért az előzőekben 
már taglalt tulajdonságokon kívül szeretnénk 
felhívni a figyelmet néhány olyan különleges-
ségre, amellyel az általunk felépített szoftver 
és a gyakorlatunkban alkalmazott betanítási 
módszer rendelkezik.

❍  Bemutatóinkon felhívjuk a figyelmet a te-
lepítés és programfrissítés szabályaira, a 
könyvvizsgálat során alkalmazható stan-
dard-dokumentációkra, a standard 2006. 
évtől hatályos változásaira. 

❍  A számítógépes előadásaink lehetőséget biz-
tosítanak hallgatóinknak arra, hogy megis-
merjék a program struktúráját, kipróbálják 
a szoftver egyes funkcióit és eligazodjanak 
a rendszerben, javítsák a betanulás közben 
elkövetett hibáikat.

❍  A felhasználók kérdéseikkel e-mailen és te-
lefonon kereshetik meg a fejlesztőt.

A fejlesztések eredményeként a szoftver to-
vábbi új funkciókkal bővült, amit ajánlunk a 
felhasználók figyelmébe.

❍ Az APex legújabb verziója támogatja a 
hálózatban végzett munkát, segítve ezzel a 
többmunkahelyes munkavégzést. 

❍ Újdonság, hogy a szoftver többféle módszer-
tant dolgoz fel. A jelenlegi változat − a könyv-
vizsgáló választása szerint − egyaránt alkalmas 
mikro- és kisvállalkozások könyvvizsgálatának 
dokumentálására.

❍ A szoftver még a kevés ügyféllel rendelke-
ző könyvvizsgáló kollégáknak is elérhető áron 
került forgalomba. 

Az új és a módosított standardok elvárása-
inak megfelelően a szakértői bizottság folya-
matosan aktualizálja és kiegészíti a kapcsolódó 
módszertani útmutatókat. A szoftver szerzői 
a fejlesztői munka során fokozott figyelmet 
fordítanak a változások követésére. A 2006. ja-
nuár 1-jétől hatályos standardváltozások rend-
szerbe történő beépítése jelenleg is izgalmas 
feladatot ad a program fejlesztőinek. A stan-
dardváltozásokat is magában foglaló új verzió 
lezárása, forgalomba hozatala csak a szakértői 
bizottság által elfogadott módszertani útmuta-
tók elkészülése, jóváhagyása után lehetséges, 
ha és amennyiben a szerzők komolyan veszik 
azt a fejlesztési célkitűzésüket, hogy a szoft-
vert „szigorúan standardok szerint” építik és 
fejlesztik tovább.   

B R E H Ó S Z K I N É  M I L E  A D R I E N

könyvv izsgáló ,  minőségvizsgáló
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását és 

szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány áprilisban 
induló tanfolyamain:

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

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 4522
E-mail: szzsuzsa@mkvk.hu

Angol kezdő − normál (1. szint) 
2006. április 3-tól
Hétfő 9.00−11.00 (heti 1x3 óra)
Kedd, csütörtök 17.00−19.25 
(heti 2x3 óra)

●

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

Angol középhaladó szakmai − 
intenzív
2006. április 10−14. és április 
24−28.
9.00−14.00 (napi 6x45 perc)  

●

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

Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!
Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket!

Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a kihelyezett tanfolyam 
szervezését.

Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4−6 fő
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Felhívjuk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
tagjai  és a könyvvizsgáló társaságok 

figyelmét, hogy a kamara 

szeptember 7−8-án rendezi meg a

XIV. Országos 
Könyvvizsgálói
Konferenciát.

A konferencia helyszíne: Hotel Eger-Park, Eger

A szekcióülések témái: 
I. szekció: 

A számvitel és a gazdálkodás új szabályai – 
könyvvizsgálói szemmel

Szekcióvezető: dr. Adorján Csaba

II. szekció:
Szerződéstől a jelentésig – a könyvvizsgálat 

aktuális módszertani kérdései
Szekcióvezető: Nyirati Ferenc

III. szekció:
Középpontban a közpénzek felhasználása

Szekcióvezető: dr. Printz János

A konferencia programját, illetve jelentkezési lapját 
a későbbiekben tesszük közzé, illetve a kamara 

honlapjáról (www.mkvk.hu) is letölthető lesz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási és Szakértői Bizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi szakmai továbbképzés oktatási 

anyagainak a kidolgozására, valamint az oktatók felkészítésére. Az egyes oktatási témák tervezett időtartamát oktatási 
blokkokban adjuk meg. Egy oktatási blokk 90 perc. 

Oktatási téma Oktatási blokk
Új, illetve módosuló könyvvizsgálati standardok 3 oktatási blokk 
(6 x 45 perc) 
Támogatások elszámolási, adózási és könyvvizsgálati kérdései 1 oktatási blokk
(2 x 45 perc) 
Eszközök piaci értékének meghatározása a gyakorlatban 1,5 oktatási blokk 
(3 x 45 perc) 
Az új Gt. könyvvizsgálókat érintő kérdései 1,5 oktatási blokk
(3 x 45 perc)

Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthatnak be egyéni könyvvizsgálók, társaságok, intézmények, illetve a felsoroltak konzorciumai is. Pályázni az egyes oktatási 
blokkok kidolgozására külön-külön, illetve egy-egy oktatási nap témáinak a kidolgozására is lehet. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatain kívül a megpályázni kívánt téma (témák) megnevezését, témavázlatát, a kidolgozásban részt vevő szakemberek 
(szerzők) felsorolását, valamint a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az MKVK Oktatási Bizottságának munkatársai 
adnak. A pályázatokat az MKVK Oktatási Bizottságához kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázatok elbírálására az Oktatási és a Szakértői Bizottság 
bírálóbizottságot kér fel. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat beadásának a határideje: 2006. április 15. 
A pályázatok elbírálása: 2006. április 25.

A szerződések megkötése: 2006. április 30.
Az oktatási anyagok elkészítésének a határideje: 2006. június 30.

Levelezési cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága, 1373 Budapest, 5. Postafiók 587.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Szakmai továbbképzés oktatási anyagai”.
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