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A J Á N LÓ
Útmutató adatlapok 
kitöltéséhez
A bejegyzett könyvvizsgálók
és könyvvizsgáló társaságok
az idén is kapnak adatlapokat, 
amelyek kitöltését segíti
a részletes útmutató.

Meghívó
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnöksége 2006. május 13-án
10 órára hívja össze következő 
küldöttgyűlését. Helyszín:
Budapesti Gazdasági Főiskola.

Az IAESB erősíti az 
oktatási és képzési 
programokat
Az IFAC Nemzetközi Számviteli 
Oktatási Standardok Testülete 
legutóbbi ülésén többek között az 
etikai oktatásról, az asszisztensek 
oktatásáról és a könyvvizsgálói 
kompetenciáról volt szó. 

Felhívás
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
szeptember 7–8-án, második 
alkalommal rendezi Egerben 
– Újdonságok a könyvvizsgálat 
gyakorlatában címmel –a 
XIV. Országos Könyvvizsgálói 
Konferenciát.
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A FEE MÁRCIUS 29-EI TANÁCSÜLÉSÉRŐL

Folyik a vita
a közfelügyeletről
A FEE első negyedévi tanácsülése a szokásos általános napirendek
(az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása, az elnök szóbeli 
beszámolója, a főtitkár írásos jelentése) mellett a következőkről tárgyalt.

JÓVÁHAGYÁST IGÉNYLŐ TÉMÁK

1. A 2005. évi beszámoló
A 2005-ös év beszámolóját hivatalosan a de-
cemberi közgyűlés hagyja jóvá. A szervezet 
141 ezer euró vesztességgel zárt. Ebből pénz-
mozgást nem igénylő tétel 136 ezer (főleg az 
értékcsökkenés).

2. Az uniós társasági joggal és a vállalatirányí-
tással kapcsolatos akciótervben megfogalmazott pri-
oritások hivatalos véleményezése
Az ülést megelőzően McCreevy piaci biztosnak 
címzett FEE-elnöki levél tervezetét több válto-
zatban már megkaptuk. Elfogadott módszer a 
FEE-ben, hogy a hivatalos válaszokat elektroni-
kusan köröztetik és kérik a jóváhagyást. A mos-
tani ülést követően még módosított változatot 
április 3-áig kellett e-mailen elfogadni.

A levélben az EU által feltett 16 kérdésre 
kellett megadni a FEE véleményét. A kérdések 
között ilyenek szerepeltek:

•  az akcióterv megfelelően határozza-e meg 
a prioritásokat,

•  van-e olyan akadály, amely a határon túl-
nyúló tevékenységek ellátását nehezíti és 
amelyre a terv nem ad választ,

•  milyen szabályozási formákra lenne még 
szükség a társasági jog és a vállalatirányí-
tás területén,

•  melyek a megfelelő uniós eszközök,
•  rendelkezésre állnak-e megfelelő szervezeti 

eszközök a kisvállalkozásokra stb.?

A FEE markáns véleménye a legfontosabb 
témában: az uniós szabályozás ne csak mini-
mumkövetelményeket határozzon meg, amely-
hez a tagállamok további előírásokat adhatnak. 
El kellene kerülni – legalább a legfontosabb 
területeken – a sokszínűséget, az irányelvek 
különböző interpretációját. 

3. Általános jelentési javaslat – a 2006-os fenn-
tarthatósági jelentésre vonatkozó útmutató
Az IFAC 2006. februárban bocsátotta útjára a 
GRI G3 rövidítésre hallgató 2006-os vitaanya-
gát. Az első 2000-ben, majd a második válto-
zat 2002-ben született meg, amelyet most ak-
tualizáltak. A fenntarthatósági jelentések 
(sustainability reports) – amelyek a korábbi 
környezetvédelmi jelentéseket váltották fel 
– egyre inkább terjednek a világban. A jelen-
tések felét a könyvvizsgáló (tanácsadó) cégek 
adják.  Mivel számszaki és nem számszaki 
információkat tartalmaznak, ezért 2004-ben 
szükségessé vált a könyvvizsgálaton és felül-
vizsgálaton kívüli bizonyosságot nyújtó mun-
kákkal kapcsolatos 3000 standard és a keret-
elvek felülvizsgálata. 

Az IFAC-on belül egy külön bizottság fog-
lalkozik a bizonyosságot nyújtó szolgáltatá-
sok, azon belül a fenntarthatósági jelentések 
ügyével. 

A jelenlegi vitaanyagnak az a célja, hogy a 
szakmában felkeltse az érdeklődést, válaszra 
késztesse a szakembereket,  véleményt kapjon 

(Folytatás az 4. oldalon)
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■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál be-
jegyzett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló tár-
saságok az idén is megkapják az éves kötele-
ző adatszolgáltatáshoz, a 2006. II. félévi tag-, 
illetve hozzájárulási díj kiszámlázásához, a 
minőség-ellenőrzéshez, valamint a kötelező 
felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez szükséges 
adatlapokat. A kitöltés megkönnyítése érdeké-
ben az adatlapokat névre szólóan nyomtatjuk 
ki és levélben közvetlenül juttatjuk el aktív tag-
jainkhoz és a könyvvizsgáló társaságokhoz.

A kamara szüneteltető jogállású tagjait nem 
terheljük új adatlap kitöltésének kérésével, ter-
mészetesen – értesítésük alapján – a változáso-
kat (levelezési, számlázási cím stb.) nyilván-
tartásunkban átvezetjük.

Kérjük, hogy az adatlapon szereplő bekül-
dési határidőt szíveskedjenek betartani, az 
azon szereplő adatok zökkenőmentes feldol-
gozása, valamint az alapszabályunkban meg-
határozott határidők maradéktalan teljesítése 
érdekében.

Útmutató a természetes személyek 
adatlapjának kitöltéséhez

A 3. szakaszban kell adatot szolgáltatni a 
tagdíjszámítás alapját képező bevételekről.

Bevétel alatt a kamarai törvény 26–27.§-ában 
engedélyezett tevékenységekkel kapcsolatos, 
2005. évi összes bevételt értjük, a következők 
figyelembevételével.

•  Magánszemély megbízásos jogviszo-
nyából származó, (szerződés szerinti) 
bruttó bevétele (összhangban a 0553-
as személyi jövedelemadó bevallásának 
megfelelő sorával).

•  Az áfatörvény általános szabályai sze-
rint adózó, vagy alanyi adómentessé-
get élvező egyéni vállalkozó esetén áfa 
nélküli bevétel.

•  Az evatörvény hatálya alá tartozó egyé-
ni vállalkozónál a rá vonatkozó bevé-
tel kimutatási szabályai szerinti áfával 
növelt bevétel (0543-01 számú bevallás 
01. sor adata).

Útmutató a társaságok adatlapjának 
kitöltéséhez

A 4. pont szolgál adatokkal a könyvvizsgá-
ló társaságok kamarai hozzájárulása alapjának 
meghatározásához.

Árbevétel alatt a kamarai törvény 26–27.§-
ában engedélyezett tevékenységekkel kapcsolatos, 
a 2005. évről készült eredménykimutatásban az 
értékesítés árbevételeként kimutatott összeget 
értjük, a következők figyelembevételével.

•  Az áfatörvény általános szabályai sze-
rint adózó, vagy alanyi adómentessé-

 get élvező gazdasági társaságok esetén 
– áfa nélküli – nettó árbevétel.
•  Az evatörvény hatálya alá tartozó 

gazdasági társaságnál a rá vonatkozó 
bevételkimutatás szabályai szerinti áfá-
val növelt bevétel. 

Útmutató a minőség-ellenőrzési adatlap 
kitöltéséhez

Az egyéni könyvvizsgálók 1/a jelű adatlap-
ja a tagnyilvántartás „A természetes személy 
könyvvizsgálók adatlapja” hátoldalán, a könyv-
vizsgáló társaságok 1/b adatlapja a tagnyilván-
tartás „könyvvizsgáló társaságok” adatlapja 
hátoldalán találhatók.

A természetes személy könyvvizsgálók adat-
lapján szereplő „A” mezőben a tevékenység 
végzésének jogi hátterét tisztázzuk.

Amennyiben a könyvvizsgáló kizárólag gaz-
dasági társaság keretében végzi tevékenységét, 
úgy az adatlap következő (B–C–D) szakaszaiban 
nem szabad adatot szerepeltetnie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a „B” mezőben kért 
árbevétel eltér a tagnyilvántartás adatától. 

• A 2005. üzleti évi beszámolók könyvvizs-
gálatára szóló szerződésekben foglalt éves 
díj összegét kérjük közölni, függetlenül a szám-
lakibocsátás időpontjától. Fontos eltérés, hogy 
evás vállalkozó esetén is áfa nélküli összeget 
kérünk feltüntetni.

• Az árbevételt és a kibocsátott jelentések 
számát kizárólag a kamarai törvény (1997. évi 
LV.) 26.§ (2) a.) pontjában meghatározott te-
vékenységgel összefüggésben kell értelmezni. 
(Éves, egyszerűsített éves, valamint összevont 
(konszolidált) beszámolók könyvvizsgálata.)

A „C” mező I. pontjához a nem közérdeklő-
désnek kitett gazdálkodók részére kibocsátott 
éves beszámolóról készített jelentés számát kérjük 
beírni. A „C” mező II. pontjába a konszolidált 
éves beszámolóról készített jelentések számát 
kérjük beírni. A „C” mező III–IX. számokkal 
jelzett kockában pedig a közérdeklődésnek ki-
tett gazdálkodók részére kibocsátott jelentések 
számát a felsorolt szakmai specialitások szerint 
kérjük beírni.

A „B” mezőben megadott összes kibocsátott 
jelentések számainak meg kell egyezniük a „C” 
mezőben részletezett adatok összesenjével.

A „D” mezőben a nem „aláíró” könyvvizsgá-
lók nevét, tagszámát, valamint foglalkoztatásuk 
jellegét kérjük közölni.

Az adatszolgáltatás valódiságát igazoló alá-
írás a tagi adatszolgáltatás oldalára került. (Alá-
írás nélkül az adatszolgáltatás nem tekinthető 
teljesítettnek.)

T R A U T M A N N  J Á N O S N É ,

az MKVK ügyvezető igazgató ja

Könyvvizsgálók figyelmébe! Felhívás
Vállalati irányítás, beszámolási kötele-
zettség és beszámolási mechanizmus

Az Accounting, Auditing
and Accountability Journal különkiadása 

A szakmai irodalomban a vállalati irányítás-
nak nagy figyelmet szentelnek, tanulmányo-
kat publikálnak, amelyek a vállalati irányítás 
reformjának hatásaira összpontosítanak vi-
lágszerte. Ez a különszám a vállalati irányí-
tás könyvelési és könyvvizsgálati aspektusait 
kívánja vizsgálni a beszámolási kötelezettség 
szemszögéből. A különszám szívesen fogad 
minden, a vállalati vezetés vizsgálatával fog-
lalkozó, kritikus hangvételű kutatást, amely a 
kutatási módszerek széles körét alkalmazza. 
Magában foglalja a fontos témákat, de nem 
korlátozódik a következőkre:

• vállalati irányítás és pénzügyi beszámolás,
• a tulajdonosi struktúra hatása a vállalati 

irányításra,
• vállalati irányítás az állami szektorban,
• nem kormányzati szervezetek,
• családi vállalkozások,
• befektetői kapcsolatok,
• szociális és környezetvédelmi beszámo-

lási kötelezettségi mechanizmusok mint 
fenntarthatósági jelentés és részvényesi 
kötelezettség,

• vállalati vezetés nemzetközi összehasonlí-
tásban és eltérések a gyakorlatban,

• vállalati vezetés elméleti vázai,
• kritikus kutatás vállalati vezetés témakö-

reiben.
A szerzőket kérik, hogy kövessék a nekik szóló 

útmutatást, amely az Accounting, Auditing and 
Accountability Journal (AAAJ) című folyóirat 
minden számának végén megtalálható. Min-
den dolgozatot az AAAJ szabványos döntési 
eljárásának vetnek alá. Az a szerző, aki a dol-
gozatát még a hivatalos beadást megelőzően 
szeretné megvitatni a különkiadás vendégszer-
kesztőivel (Niamh  Brennen és Jill Solomo) ve-
heti fel a kapcsolatot (e-mail címet lásd alább). A 
dolgozatok beadási határideje 2006. december 
31., de a korábbi benyújtás javasolt. A szerzők 
dolgozataikat elektronikus úton (Word formá-
tumban) a következő e-mail címen: niamh.
brennan@ucd.ie, illetve nyomtatott formában 
az alábbi címre juttathatják el:

Prof. Niamh Brennan, 
Michael MacCormac Professor of 

Management, 
Quinn School of Business,
University College Dublin, 

Belfield, Dublin 4
Tel: 353-1-716 4707
Fax: 353-1-716 4767

niamh.brennan@ucd.ie
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2006. MÁRCIUS 25.)

14. számú (2006. 03. 25.) határozat
■  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge döntött a soron következő küldöttgyűlés idő-
pontjáról és helyszínéről. A küldöttgyűlést 2006. 
május 13-án 10 órára hívja össze. Helyszín a Bu-
dapesti Gazdasági Főiskola. 

15. számú (2006. 03. 25.) határozat
■  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
küldöttgyűlés napirendi pontjait, megtárgyalta 
a napirendi pontokhoz érkezett előterjesztése-
ket és az elhangzott kiegészítésekkel együtt elő-
terjeszti a helyi elnökökkel kibővített ülés elé 
véglegesítésre.

16. számú (2006. 03. 25.) határozat
■  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Köz-
pont Kft. 2005. évi tevékenységéről és a 2006. 
évi célkitűzésekről készült tájékoztatót.

17. számú (2006. 03. 25.) határozat
■  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alkusz Kft. 2005. 
évi tevékenységéről és a 2006. évi célkitűzésekről 
készült tájékoztatót.

18. számú (2006. 03. 25.) határozat
■  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta egy fő ka-
marai tag tagsági viszonyának törlését, a kamarai 
tagdíj fizetésének elmulasztása miatt.
 

D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

az MKVK elnöke

IFAC etikai kódex
■ A könyvvizsgálók nemzetközi szervezete, az IFAC által kiadott szabályzatok között megkü-
lönböztetett szerepe van az IFAC etikai kódexének. Ennek a szabályrendszernek az alkalmazása 
a Magyar Könyvvizsgáló Kamara számára a szervezeti tagságból eredő kötelezettség.

A nemzetközi könyvvizsgálati standardok adaptálásával kialakított magyar nemzeti könyv-
vizsgálati standardok szerint a múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatához és átvilágí-
tásához vagy az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízásokhoz kap-
csolódó etikai követelmények az IFAC-kódex A és B részéből, valamint az azt kiegészítő szigo-
rúbb nemzeti előírásokból (etikai szabályzat) állnak. 

Az IFAC etikai kódexének magyar fordítása megtalálható a kamara honlapján (www.mkvk.hu 
kamarai szervezet/bizottságok/etikai bizottság).

INTERNET

A szakmai továbbképzés célja annak bizto-
sítása, hogy a kamara tagjai munkájuk végzé-
séhez naprakész, magas színvonalú, korszerű 
elméleti ismeretekkel, továbbá az ismeretek 
gyakorlati alkalmazására vonatkozó képességek-
kel rendelkezzenek. Mint arról már korábban 
hírt adtunk, az elnökség elfogadta az oktatási 
bizottság 2006-os szakmai továbbképzésre vo-
natkozó javaslatát. A javaslat alapján a kötele-
ző szakmai továbbképzés időtartama 2006-ban 
négy nap (16 kredit). 2006-ban is 2 nap lesz a 
kötelező oktatás központilag szervezett része, 
a további két nap (harmadik-negyedik nap) a 
kamara helyi szervezeteinél, tagozatainál, bi-
zottságainál, illetve a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Oktatási Központ Kft.-nél szerezhető 
meg. Ez utóbbi két napból a negyedik nap az 
előbb felsorolt intézményeken kívül még a 2. 
számú mellékletben felsorolt szervezeteknél, 
intézményeknél is teljesíthető. Amennyiben a 
kötelező szakmai továbbképzés negyedik napját 
a 2. számú mellékletben felsorolt intézmények 
valamelyikében tölti, kérjük, ne felejtsen el gon-
doskodni az igazolásról, és feltétlenül adja azt 
le a helyi szervezetéhez.

A kötelező szakmai továbbképzéssel kapcso-
latos valamennyi információt (továbbképzés 
menete, mellékletek, programok) megtalálja a 
kamara honlapján, bejelentkezést követően a 
könyvvizsgálóknak/továbbképzés menüpont 
alatt. A 3. és 4. nap programkínálatát folyama-
tosan frissítjük, ezért kérjük, folyamatosan lá-
togasson vissza a honlapra.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van
a honlappal kapcsolatban, jelezze Sándor 
Erikának a serika@mkvk.hu e-mail címen. 

Hasznos böngészést kívánunk!  

A kötelező szakmai továbbképzés 
programjai az interneten

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
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arra, hogy a G3 néven ismert projekt szerinti 
kritériumok megfelelőek-e és visszajelzést kap-
jon az IFAC 3000 standardja alkalmazásáról. 
A meghosszabbított hozzászólási határidő áp-
rilis közepén járt le. 

A FEE csak az általános felvetésekkel kapcso-
latban fogalmazott meg összességében támogató 
véleményt. Egyetértett a G3 elvi megközelíté-
sével, támogatta azt, összehasonlítva az előző, 
G2 fázis inkább tételes szabályaival. 

VITÁRA BOCSÁTOTT ANYAGOK

1. Az EFRAG-gal kapcsolatos fejlemények
A napirendnél jelen volt Pjotr Madziar uniós 
tisztviselő (az Európai Bizottság egyik részlegének 
vezetője) és Francoise Flores, az EFRAG tech-
nikai tanácsadó csoportjának (TEG) tagja.

Az előzményekhez tartozik, hogy az EFRAG 
(európai pénzügyi beszámolási tanácsadó cso-
port) – amelynek egyik szülőatyja és finanszíro-
zója a FEE (és annak tagszervezetei) – március 
23-án hivatalos egyezményt írt alá az Európai 
Bizottsággal és ezzel formalizálta helyzetét és 
kapcsolatát a jövőre nézve. Az EFRAG – mint 
európai tanácsadó szervezet – fő szerepe a jövő-
ben az IASB és az IFRIC munkájának segítése, 
valamint az IFRS-ek uniós befogadásának elő-
készítése, támogatása, kapcsolattartás a nem-
zeti (számviteli) standardalkotókkal. 

A jelenlévők hangsúlyozták az EFRAG füg-
getlenségének fontosságát az Európai Bizott-
ságtól, az IASB-től és egyéb szervezetektől. 
Az EFRAG a hivatalos elismeréssel nagyobb 
szerephez jutott. Az elismerésnek azonban 
„ára” is van, a Bizottság létrehozott egy „ma-
gas szintű csoportot”, amely kvázi felügyeli az 
EFRAG munkáját. (Az Európai Bizottság tehát 
nem engedte át a terepet teljesen a szakmai 
szervezetnek, a standardalkotó IASB-vel való 
hivatalos kommunikáció szerepét magának tar-
totta fenn.) A FEE vezetése megerősítette azt, 
amit már korábban a tagszervezetek elnöke-
inek szóló levélben előrevetítettek, miszerint 
a hivatalos elismerés és nagyobb szerep nö-
vekvő anyagi támogatást igényel. Az EFRAG 
eddigi pénzügyi terve: 1,075 ezer euró volt, 
2006-ra a tartalékok teljes felélésével 1,5 mil-
lió az igény, de a teljes működéshez 2007-re 2 
millió és 2008-ra 3 millió euró kell.  Különbö-
ző finanszírozási források vannak és keresik a 
megoldást, de az alapítók (köztük a FEE) hoz-
zájárulása is duplájára fog nőni 2007-re (évek 
óta 300 ezer euró volt). Emiatt emelkedik a 
tagszervezetek díja is, de az emelés nem je-
lenti azt, hogy mindenki kétszer annyit fog 
fizetni, mint eddig.

2. A könyvvizsgálói irányelv helyzete
A 8-as irányelv implementációjával foglalko-
zó nemzeti koordinátorokból alakult cso-
port március 2-án találkozott Brüsszelben. 
A mostani tanácsülésen rövid összefoglaló 
hangzott el a március 2-ai megbeszélésről, 
amelynek 36 résztvevője volt. Az irányelv 
végrehajtásának helyzete különböző, a teljes 
készültségtől a várakozásig. A fő problémá-
kat a fordítás, a közfelügyelet létrehozásával 
kapcsolatos bizonytalan, az ISA-k uniós be-
fogadása jelenti. 

Elkezdődött a könyvvizsgálói felelősség 
felmérésével kapcsolatos uniós (komitológiai) 
munka. A London Economist (nem egyenlő 
az újsággal) kapta a megbízást. A FEE tag-
szervezeteit felkérték a támogatásra. Ősszel 
a témában külön fórum lesz. Várhatóan egy 
országon belül különböző helyekre (kormány-
zat, szakmai szervezet, nagy tanácsadó cégek) 
is eljut ugyanaz a kérdőív. 

Tájékoztatást kaptunk az Európai Unió tag-
államai közfelügyeleti bizottságai vezetőinek 
(EGAOB) fórumáról, amely egyelőre vegyes 
összetétellel (tényleges közfelügyelet és ahol 
nincs, ott annak létrejöttéig kormányzati képvi-
selet) kezdte meg működését. Magyarországot 
a Pénzügyminisztérium képviselte. Tekintettel 
arra, hogy ebben a csapatban a szakma nincs 
jelen, a FEE sem kap meghívást az ülésekre, 
ezért csak közvetett információink lesznek. 
Létrejött viszont egy albizottság az EGAOB-
on belül, amely a nemzetközi könyvvizsgálati 
standardok (ISA-k) befogadásával foglalkozik, 
ebben viszont jelen van a FEE. Eddig három 
ülés volt, ahol a szakma és a kormányzati kép-
viselők élénk párbeszédet folytattak. 

A FEE vitaanyaga és elemzése az uniós koc-
kázatvállalásról és belső ellenőrzésről. 

A FEE 2005. márciusban készített egy vi-
taanyagot a témában. 2005. októberben volt 
egy fórum is, ahol ezt megvitatták. A vita-
anyagra érkezett válaszok megerősítették a 
FEE véleményét. A legsarkosabb megállapítá-
sok a következők.

•  Nincs szükség Európában egy, a Sarbanes–
Oxley-törvény (SOX) 404-es paragrafusá-
hoz hasonlító (a menedzsment kötelező 
nyilatkozata a belső kontrollokról) rend-
szer bevezetésére, de jó lenne tanulni az 
amerikai tapasztalatokból.

•  Nem kell uniós keretelveket kidolgozni a 
belső kontrollokra.

•  A társaságoknak megfelelő számviteli nyil-
vántartással kell rendelkezniük és ezt a 
törvénynek kell előírnia (sok tagállamban 
jelenleg is ez a helyzet).

•  A belső kontroll és a kockázat kezelése kri-
tériumainak meghatározását a 4-es és 7-es 
irányelv módosításával kell elérni.

•  Megoszlottak a nézetek, vajon a követelmé-
nyeknek csak a jegyzett társaságokra vagy 
vállalkozásra ki kell-e terjednie.

•  A könyvvizsgálói bizonyosság nem terjed 
ki az unióban a belső kontrollokra, azaz 
nincs amerikai stílusú úgynevezett integ-
rált audit. 

•  A belső kontrollokkal kapcsolatos bármi-
féle bizonyosság bevezetésénél a költség-
haszon elvét is nézni kell. (Az amerikai 
SOX bevezetése 1,7 trillió USA dollárba 
került.)

3. Közfelügyelet: véleménycsere az FEE-nek az 
EGAOB-val kapcsolatos politikájáról és a nemze-
ti rendszerekkel kapcsolatos „eredményjelző” kiala-
kításáról

Az Európai Bizottság első piaci igazgatója 
2006. februárban tájékoztatta a FEE elnökét 
az EGAOB megalakításáról (lásd előző pont).
A FEE üdvözölte a párbeszéd jelentőségét és 
emlékeztette a Bizottságot, hogy a FEE már 
2003. szeptemberben kiadott egy vitaanyagot 
a közfelügyeletről. A FEE véleménye szerint az 
EGAOB-nak tanácsadó feladata is van a tagál-
lamok felé, valamint nem nélkülözhető a szak-
mához tartozók (a szakmát ténylegesen gyakor-
lók) hozzájárulása a rendszer létrehozásához. A 
FEE szerint a legsürgetőbb kérdések:

•  a más külföldi országok rendszereivel va-
ló ekvivalencia,

•  a határon átnyúló esetek miatti tájékoz-
tatás,

•  a harmadik országok közfelügyeletével 
– beleértve az amerikai PCAOB-t is – való 
együttműködés,

•  a minőség-ellenőrzés közfelügyelete.
Ami az európai fejlődést illeti, az egyes or-

szágokban az előrehaladás szintje és a létrejött 
rendszerek különbözőek. A francia rendszer 
hasonlít az amerikaihoz, az Egyesült Királyság 
rendszere teljesen elkülönül a többitől. Van 
olyan tagszervezet (például Luxemburg), amely 
modellt kért, amit kormányának ajánlani tud. 
Ilyen természetesen nincs, hiszen többfajta meg-
oldás létezik. A 2003-as FEE-anyag jó, de meg 
kell nézni, hogy mi változott azóta.

Az irányelv egyik kritikus pontja a közfelügye-
let végső felelősségének értelmezése. Ez a FEE 
vezetésének véleménye szerint nem jelenti az 
összes szabályozásért való felelősséget. 

Ami a modell megfelelését illeti, a FEE-nek 
nem tiszte minősíteni a rendszert. Az egyes or-
szágokban alkalmazott rendszer lehet különbö-
ző, attól még megfelelhet a 8-asnak, de modellt 
a FEE nem adhat. 

Ugyanakkor az EGAOB másik albizottsága, 
amelyből kizárják a gyakorló szakmabelieket, 
kritériumrendszert akar kialakítani a hatékony 
közfelügyeleti rendszer létrehozásához a tagál-
lamok részére.

 
F E K E T E  I M R É N É ,

az MKVK szakmai  a le lnöke

(Folytatás az 1. oldalról)

Folyik a vita a közfelügyeletről
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége

2006. május 13-án (szombat) 10.00 órára
küldöttgyűlést hív össze.

A küldöttgyűlés helye: Budapesti Gazdasági Főiskola
                              címe: Budapest XIV., Buzogány u. 10–12. földszint, 3. számú előadóterem

Napirendi pontok
(minden anyag írásbeli előterjesztés)

1. Előterjesztés a helyi szervezetek 

tervével kiegészített, összesített 2006. évi 

pénzügyi tervről

 Előterjesztő:  Hollós András 

általános elnök

2. Beszámoló a kamara 2005. évi 

tevékenységéről

 Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök

3. Az elnök beszámolója a 2005. évi 

tevékenységéről

 Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök

4. A fegyelmi megbízott és a bizottságok 

elnökeinek beszámolója a 2005. évi 

tevékenységükről

 Előterjesztők: a fegyelmi megbízott 

és a bizottságok elnökei (szakértői, 

oktatási, etikai, felvételi, minőség-

ellenőrzési bizottság)

5. Előterjesztés a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara 2005. évi egyszerűsített éves 
beszámolójáról és a 2005. évi pénzügyi 
tervének végrehajtásáról
 Előterjesztő:  Hollós András 

általános alelnök
 5.1. Független könyvvizsgálói 
jelentés a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara 2005. évi egyszerűsített éves 
beszámolójához
 Előterjesztő:  Kovács József, 

a kamara 
könyvvizsgálója

 5.2. Az ellenőrző bizottság 
beszámolója a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara 2005. évi működéséről és 
gazdálkodásáról
 Előterjesztő:  Buturácz Antal, az 

ellenőrző bizottság 
elnöke

 5.3. A kamara könyvvizsgálójának 
megválasztása és díjának megállapítása
 Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök

6. Előterjesztés a kamara tartalékolási 

szabályzatáról

Előterjesztő:  Hollós András általános 

alelnök

 6.1. Előterjesztés a kamarai 

alapszabály módosításáról

      Előterjesztő:  dr. Sztanó Imre 

elnökségi tag

7. Előterjesztés a minőség-ellenőrzési 

szabályzat módosításáról

Előterjesztő:  Fekete Imréné szakmai 

alelnök

8. Előterjesztés a felvételi és a mentori 

szabályzat módosításáról

Előterjesztő:  Hollós András általános 

alelnök

Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést ugyanazon a helyen és napirenddel 2006. május 13-án 10.30 órakor tartjuk.

A küldöttgyűlésen megjelenésére feltétlen számítok.
Kérem, hogy a küldöttgyűlés ügyrendi szabályzatában foglaltak betartásával segítse az ülés munkáját.

Budapest, 2006. április 
 Üdvözlettel:

dr. Sugár Dezső,
az MKVK elnöke
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■ Az IFAC korábbi Oktatási Bizottsága – ösz-
szefüggésben a nemzetközi oktatási standardok 
elfogadásával – a továbbiakban Nemzetközi Ok-
tatási Standardbizottságként végzi munkáját, 
amelyben − a jelenlegi hároméves ciklusban − 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megfigyelői 
státuszt kapott.

A bizottság megelőző, 2005. októberi ülé-
sének összefoglalását, az arról készült jelentés 
jóváhagyását követően az igazgatósági jelentés-
re került sor.

AZ ÜLÉS PROGRAMJA

1. A stratégiai terv jóváhagyása, időbeosztás
2. A könyvvizsgálói szakmát érintő kompe-

tenciakövetelmények (jóváhagyandó IES)
3.  A könyvvizsgálói szakmát érintő kompeten-

ciakövetelmények (közzététel megvitatása)
4. Etikai oktatás (módszertani útmutató-ter-

vezet közzététele jóváhagyásra) 
5. A könyvvizsgálói szakma információtech-

nológiai fejlesztése (módszertani útmutató-ter-
vezet közzététele jóváhagyásra)

6. Gyakorlati tapasztalatok megvitatása 
7. CPD Irányelv (későbbiekben jóváhagyan-

dó)
8. Könyvvizsgálói asszisztens (frissített je-

lentés)
9. Konzultációs Ajánlói Testület frissítése, az 

elnök személye, határidők kijelölése, (tájékoz-
tató a február 27-ei ülésről)

10. Kapcsolattartás, kommunikáció
–  IFAC Bizottságok (beérkezett és előjegyzett 

frissítések)
–  IFAC Megfelelőségi Program 2. része (beér-

kezett és előjegyzett frissítések)
11. Egyéb felmerülő témakörök
12. Jövőbeni ülések témái és időpontjai

A Nemzetközi Számviteli Oktatási Standar-
dok Testülete (IAESB) számos, a szakma kulcs-
kérdéseivel foglalkozó projektet kezdeményez 
annak érdekében, hogy világszerte erősítse az 
oktatási és képzési programokat a jelenlegi és 
jövőbeli könyvvizsgálók számára.

A következőkben ismertetjük a Nemzetközi 
Oktatási Standardbizottság munkájának jelen-
tős részét adó kiemelt témaköröket, amelyek a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara tevékenységét 
is befolyásolják.

ETIKAI OKTATÁS

Az IAESB egy Nemzetközi Oktatási Irányelv 
(IEG) és segédanyag kidolgozásán munkálkodik 
annak érdekében, hogy segítse a tagtestülete-
ket, oktatókat, tudományos intézményeket és 
mindazokat, akik szakmai értékekről, etikáról 
és könyvvizsgálói attitűdről nyújtanak képzést 
könyvvizsgálók számára. A tervezett IEG ja-
vaslatokat nyújt az etikai oktatás jó gyakorlati 
modelljének kialakításához. A segédanyag tar-
talmazza majd a kurzusvázlatok mintáját, ta-
nítási jegyzeteket, esettanulmányokat, etikai 
dilemmákról szóló kisfilmeket és az etikai ok-
tatás forrásanyagainak adatbázisát is. Az IAESB 
az IEG és a segédanyag kiadását 2006. március 
végére tervezi.

GYAKORLATI TAPASZTALATOKRÓL 
KÉSZÍTETT ÚTMUTATÓ 

KIDOLGOZÁSA

Az IAESB, segítendő a tagtestületeket a nem-
zetközi oktatási standardok (IES-ek)  végrajtá-
sában, egy további útmutatást, a Gyakorlati ta-
pasztalatot is kidolgozza. A tervezett útmutatás 
tartalmazza a mentori és gyakorlati tapasztalat 
feljegyzéseit, illetékességi megközelítést, a gya-
korlat ellenőrzését és felügyeletét, a munkáltató 
részvételét és a munka mellett végezhető gya-
korlathoz való hozzájárulást.

INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA

Az IAESB a könyvvizsgálók számára szóló in-
formációs technológia oktatási követelményé-
nek útmutatásait is frissíti. Tervezi még egy 
Exposure Draft (ED) kiadását március 31-éig, 
a tervezett frissített IEG 11-et, Információs tech-
nológia könyvvizsgálóknak címmel. 

   

AZ ASSZISZTENSEK OKTATÁSA

Az IAESB belekezdett a könyvvizsgálói asz-
szisztenseknek szánt oktatás kialakításának 

szükségességével foglalkozó projektbe. A pro-
jekt többek között a szakma jelenlegi szerke-
zetének ismertetését, a részvényeseket szolgáló 
útmutatás kidolgozását tűzte célul és áttekinti 
az IAESB szerepét.

KÖNYVVIZSGÁLÓI KOMPETENCIA

Az IAESB ismerteti a tervezett IES Kompetencia-
követelmények könyvvizsgálóknak című standard 
végső változatát. A tervezett standard a könyv-
vizsgálói szakmában alapos jártassággal bírók 
részére szánt továbbképzési és oktatási rend-
szer speciális követelményeit hivatott megvaló-
sítani (2005 áprilisa óta volt véleményezhető). 
Ez a tervezet kulcstémákat ad olyan kérdések 
megválaszolásához, amelyek a könyvvizsgálói 
szakmát hivatott definiálni, szól az egyetemi 
diploma követelményeiről, valamint a gyakorlati 
és információtechnológiai oktatásról.
 

DR. EPERJESI FERENC, nemzetközi alelnök

DR. PÁL TIBOR, oktatási és továbbképzési alelnök

AZ IFAC NEMZETKÖZI SZÁMVITELI OKTATÁSI STANDARDOK TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRŐL

Az IAESB erősíti az oktatási és képzési programokat
Az IFAC Nemzetközi Számviteli Oktatási Standardok Testülete 2006. február 28-án, New York-ban tartotta 

ülését, amelyen a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megfigyelői státuszban képviseltette magát.

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

szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány májusban 
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. május 8-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. május 15-tól
Kedd, csütörtök 
9.00−11.30 / 17.00−19.25 (heti 
2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai − 
intenzív
2006. május 15−19. és május 
22−26.
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 címe:

Újdonságok a könyvvizsgálat 
gyakorlatában

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.
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