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A J Á N LÓ
Év elejére
várható a törvény-
tervezet
Az EU új 8-as irányelvének 
hatályba lépése felgyorsítja 
a könyvvizsgálatról és a 
Magyar Könyvvizsgálói 
Kamaráról szóló új törvény 
megalkotásának előkészítését. 

Rajtol az MKVK 
konzultációs 
szolgálata
A szeptember 1-jétől induló 
konzultációs szolgálat 
vállalja, hogy a kamarai 
tagok három napon belül 
választ kapjanak szakmai 
kérdéseikre. 

Beszámoló az 
elnök 2005. évi 
tevékenységéről
A május 13-ai küldöttgyűlés 
megtárgyalta és elfogadta 
a kamara elnökének 
beszámolóját a 2005. évi 
tevékenységéről. 

Az elnökség 
munkaprogramja
Az MKVK elnökségének 
munkájáról minden tag 
folyamatosan tájékozódhat, ha 
elolvassa a második félévben 
aktuális munkaprogramot. 
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EMLÉKBIZOTTSÁG ALAKUL 

Jövőre 75, 20, 10 éves évforduló 
A 2007. év emlékezetes lesz a kamara életében. Egyszerre 

ünnepeljük a 75, a 20 és a 10 éves évfordulót. A méltó emlékezés 
megszervezése érdekében alakult a jubileumi bizottság.
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■ Tíz évvel ezelőtt a parlament elfogadta a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyv-
vizsgálói tevékenységről szóló LV. törvényt, 
elismerve ezzel a magyar könyvvizsgálók jo-
gát önálló szakmai önkormányzat megalakí-
tására, és európai összehasonlításban is széles 
körű jogosítványok gyakorlásával ruházta fel 
a kamarát. A tízéves időszak alkalmas arra, 
hogy visszatekintsünk szakmai múltunk ese-
ményeire és méltó módon megünnepljük az 
évfordulót.

A könyvvizsgálat története szorosan összefo-
nódik a magyarországi piacgazdaság mindenko-
ri kibontakozásával. A magyar törvényhozás a 
18. század első felében kezdett a kereskedelmi 
ügyek szabályozásával foglalkozni, majd a 19. 
században, a gazdaság fejlődésével a szabályo-
zási tevékenység felgyorsult. Ez volt a szabá-
lyozott könyvvitel kezdeti időszaka, az ellen-
őrzés, az oktatás, a szakirodalom, a revizori 
intézmény kialakulásának korszaka.

Sajnos a II. világháborúban a szakmánk 
történetét hitelesen igazoló dokumentumok 
nagyrészt elpusztultak, de kutatóink fellelték, 
hogy az 1908-ban alapított Magyar Könyvviteli 
Folyóirat használja először a hites könyvvizs-
gáló elnevezést. 1909-ben alakul meg a Könyv-
szakértők Országos Testülete, majd 1911-ben 
a Magyar Revizori Szövetség.

További jelentősebb mérföldkövek a könyv-
vizsgálói szakma életében:

• 1932-ben (tehát jövőre lesz a 75 éves év-
forduló) alakult meg a Magyar Hites Könyv-
vizsgálók Egyesülete,

• 1945-ben a Hites Könyvvizsgálók Egyesü-
lete helyébe a Hites Könyvvizsgálók Országos 
Szövetsége lépett,

• 1950-ben a Hites Könyvvizsgálók Szövet-
sége bejelentette feloszlatását, megszüntették 
a hites könyvvizsgáló elnevezést,

•1987-ben – tehát 10 évvel a kamara meg-
alakulását megelőzően –  megalakul a Magyar 

Könyvvizsgálók Egyesülete, amely magát a Hi-
tes Könyvvizsgálók Szövetsége szellemi utód-
jának tekintette.

A nevezetes (75, 20, 10) éves évfordulók jó 
alkalmat teremtenek arra, hogy ünnepeljünk, 
kellő nyilvánosságot adva ráirányítsuk a figyel-
met a könyvvizsgálókra, tudatosan törődjünk 
a hagyományápolással és ezzel is erősítsük a 
szakmán belüli összetartozást.

A többszörös évforduló jegyében:
• történelmi relikviáink összegyűjtésével és 

egy állandó kiállítás ünnepélyes létrehozásával 
deklaráljuk szakmánk folyamatosságát, előde-
ink szellemiségének jogutódlását,

• hozzunk létre egy szellemi arcképcsar-
nokot a kezdetektől megemlékezve és meg-
örökítve  a szakmában vezető szerepet játszó 
elődeinket,

• rangos nemzetközi konferencián is ünne-
peljük meg az évfordulót,

• a soron következő könyvvizsgálói kon-
ferencia vezérgondolata is kapcsolódjon az 
évfordulóhoz,

• a hagyományteremtés szándékával (a 
könyvvizsgálói csúcsidőszak lezárását köve-
tően) júniusban szervezzünk az egész ország 
könyvvizsgálóinak egy sport-, szabadidő-, kul-
turális programokkal fűszerezett szabadtéri 
összejövetelt,

• gondoskodjunk az alkalmat kifejezésre 
juttató tárgyi emlékek, ajándéktárgyak meg-
választásáról,

• a figyelemfelhívás érdekében fejtsünk ki 
célirányos pr-tevékenységet.

Az évforduló megünnepelésének előkészí-
tésére hoztuk létre a kamarai jubileumi em-
lékbizottságot, amely gondoskodik a célok ki-
munkálásáról, koordinálásáról és a koncepció, 
a végrehajtás elnökségi jóváhagyásához szük-
séges előkészítésről.

D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

 az  MKVK elnöke
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■ Június 9-én hivatalosan is megjelent és a kihirdetést követő 20. napon (jú-
nius 29-én) hatályba lépett az új 8-as irányelv. Ezt követően elkezdődhet a 
kamara által tavaly ősszel átadott törvénytervezet minisztériumi gondozása. 
Ismereteink szerint év végén, jövő év elején várható a könyvvizsgálatról és 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról szóló új törvénytervezet véglegesítése 
és átadása parlamenti jóváhagyásra.

A kamarának már a törvénytervezet egyeztetéséhez ki kell alakítania az 
alapszabályának és az önkormányzati szabályzatainak tartalmi módosítását 
meghatározó koncepciókat, hogy az új kamarai törvény elfogadása után ne 
lépjenek fel olyan ellentmondások, amelyek a kamara szabályalkotó tevé-
kenységét nehezítik, esetleg lehetetlenné teszik. Más oldalról megfogalmaz-
va: a kamarának már a törvénytervezet egyeztetésének folyamatában tudnia 
kell, hogy a törvény elfogadása után az alapszabályban és az önkormányzati 
szabályzataiban mit, miért és hogyan kíván szabályozni.

A törvénytervezet hatósági egyeztetésének folyamatában a kamarával 
szemben igényként merül(het) fel, hogy tájékoztassa a jogalkotó szerveket 
a törvénytervezet által hatáskörébe (a kamara alapszabályába, önkormány-
zati szabályzataiba) utalt

➲  feladatok, jogok és kötelezettségek szabályozásának fundamentuma-
ira,

➲ az esetleges érdek-összeütközések feloldásának megoldásaira,
➲ a szabályozás és a végrehajtás feltételeinek biztosítására
vonatkozó elképzeléseiről, állásfoglalásairól. Hangsúlyozott és körültekin-

tő figyelmet érdemel a kamara keretén belül a területi, szakmai és igazgatási 
funkciót betöltő szervezetek létrehozásának feltételrendszere, valamint kap-
csolatai és működési rendjük, jog- és hatáskörük beillesztése a modernizált 
kamarai szervezetbe, annak irányítási és ellenőrzési rendjébe.

A kamarai hatáskörbe utalt feladatok ellátásának módját és megszerve-
zését tartalmazó koncepció kidolgozása, majd szabályzatokba ültetése bo-
nyolult, igényes és viszonylag gyors előkészítő munkát igényel. A II. félévi 
elnökségi munkaterv ütemezése szerint a munkákat úgy kell előkészíteni, 
hogy az elnökség első olvasatban októberben megtárgyalhassa, majd decem-
berben véglegesítse a koncepciót, amelyet végső jóváhagyásra a küldöttgyű-
lés elé kell terjeszteni.

Az előkészítést a korábbi gyakorlatnak megfelelően bizottsági formában, 
szakértők bevonásával kell elvégezni.

MUNKABIZOTTSÁG A KAMARAI 
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET MEGÚJÍTÁSÁRA

Jövő év elejére várható
a törvénytervezet

Az EU új 8-as irányelvének hatályba lépése 
felgyorsítja a könyvvizsgálatról és a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról szóló új törvény 

megalkotásának előkészítését.

2006. szeptember 1-jétől indul
az MKVK konzultációs szolgálata

Az MKVK a középtávú tervében a könyvvizsgálók munkáját segítő 
szolgáltatás beindulását határozta el. Kellő előkészítés után a kamara 
elnöksége 2006. február 18-án megtartott ülésen úgy döntött, hogy 

KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLAT

néven 2006. szeptember 1-jétől az MKVK Szakértői Bizottságának fel-
ügyelete mellett beindítja a könyvvizsgálók munkáját segítő szolgáltatá-
sát. A szolgáltatás elsősorban a könyvvizsgálati és számviteli kérdések, 
problémák körére terjed ki. A kamara tagjai a szolgáltatást külön szol-
gáltatási díj felszámolása nélkül vehetik igénybe. A szolgáltatás kereté-
ben a kamara bizottságai, tagozatai által javasolt, a szakértői bizottság 
által felkért, elismert nagy tudású könyvvizsgáló szakemberek végzik 
e tevékenységet. A szolgáltatást csak és kizárólag könyvvizsgálók szá-
mára lesz elérthető a

konzultaciosszolgalat@mkvk.hu

e-mail címen 2006. szeptember 1-jét követően.

A könyvvizsgálók által e-mailen beérkezett kérdéseket, problémákat 
naponta feldolgozzuk és azokat a − szakértői bizottság munkáját is 
segítő − szakmai főmunkatárs az adott  témában legjobban felkészült 
szakértő részére továbbítja. A szakértő legkésőbb a harmadik munka-
napra elkészíti a kérdésre adandó választ, illetve a probléma megoldására 
javaslatot tesz, amelyet a könyvvizsgálói kamarán keresztül visszajuttat 
a kérdést feltevő, problémát felvető könyvvizsgáló részére.

A konzultációs szolgálat bevezetésével megnyílik a lehetőség, hogy a 
könyvvizsgálók – külön térítés nélkül – az internet segítségével élő kap-
csolatot tudjanak létesíteni a kamarával, amely a lehetőségeken belül 
segíti a könyvvizsgálókat szakmai problémájuk megoldásában.

A konzultációs szolgálat bevezetésétől a kamara vezetése azt vár-
ja: a könyvvizsgálók a korábbiaknál többször keresik meg a kamarát 
kérdéseikkel, problémáikkal. A konzultációs szolgálat elősegíti, hogy a 
könyvvizsgálók kérdéseikre, problémáikra egy-három nap alatt választ 
kapjanak, így munkájukban ez az új szolgáltatás nagy segítséget jelent 
majd. Az írásban feltett és e-mailen megválaszolt kérdések, problémák 
szinte azonnali megválaszolása nagy előnyt jelenthet majd, hiszen azok 
pontos megfogalmazásokat tartalmazhatnak. A telefonos megkeresés-
hez képest kisebb annak a kockázata, hogy akár a kérdést feltevő, akár 
a kérdésre adott rögtönzött válasz pontatlanságokat tartalmazzon. Fon-
tos: a kérdésekre adott válaszok nem tekinthetők majd állásfoglalásnak, 
hiszen azok csak a szakértők véleményét tartalmazzák. 

A kamara szakértői bizottsága tervezi az érdekesebb, több könyvvizs-
gálót is érintő kérdések és az azokra adott válaszok közlését a kamara 
honlapján (név nélkül), így azokat a könyvvizsgálók felhasználhatják 
munkájuk során. 

A konzultációs szolgálat feltételeit a kamara vezetése megteremtette, 
annak sikere azon múlik, hogy a könyvvizsgálók milyen számban, és 
milyen kérdésekkel, problémákkal keresik meg a kamarát. A kamara 
vezetése a 2006. év tapasztalatai alapján értékeli a konzultációs szolgá-
lat tevékenységét és dönt a szolgáltatás további folytatásáról, esetleges 
módosításáról vagy megszüntetéséről.

A konzultációs szolgálat nem váltja ki, hanem kiegészíti a szakértői bi-
zottság korábbi munkáját, azaz továbbra is mód lesz kérdéseket feltenni 
a szakértői bizottság részére, amelyekre a korábbi gyakorlatnak megfele-
lően a könyvvizsgálók megkapják a szakértői bizottság állásfoglalását.

D R .  N A G Y  L A J O S ,

a szakér tő i  b izot tság e lnöke 

A bizottság vezetője:
 dr. Sugár Dezső
Tagjai: Pozsgai Vince
 Nyirati Ferenc
 Darancó Károly
 Peszeki László

 Farkas János
 Trautmann Jánosné
 dr. Nagy Lajos
 dr. Sztanó Imre
 Gáberné Szellem Éva
 Martonosi József

 Kovács Zsigmond
 Hegedűs Miklós

Szakértők:
 dr. Tétényi Zoltán
 dr. Németh István

A bizottság egyes részfeladatok kidolgozására további kollégákat kér-
het fel.

D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

az MKVK elnöke
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32. számú (2006. 06. 24.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
az etikai bizottság EB-14/2006. számú határoza-
ta ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és az I. 
fokon eljáró bizottság határozatát egyhangúlag 
helybenhagyja.

33. számú (2006. 06. 24.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag helybenhagyja az etikai bizottság 
EB-16/2006. határozatát, amelyben egy kama-
rai tag tagsági viszonyát törli a bizottság kizáró 
határozata alapján.

34. számú (2006. 06. 24.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a minőség-ellenőrzési bizottság 5/2006. 
számú határozata ellen benyújtott fellebbezést 
elbírálta, és az I. fokon eljáró bizottság hatá-
rozatát egyhangúlag helybenhagyja, a kamarai 
tagot a minőség-ellenőrzési szabályzat 66/b. 
pontja szerinti kijelölt oktatáson való részvé-
telre kötelezi.

35. számú (2006. 06. 24.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta

dr. Antalóczy Albert (000234),
Antus Gyula (000880),
Bartók János (001927),
Farkas László (001158),
dr. Frecska Sándorné (003233),
Fülöp Lászlóné (004347),
Garami Lajos (001727),
Görbe Bálint (003717),
Heller Ildikó (004301),
Hideg Klára (003414),
dr. Hofer György (005032),
Horváth László (000680),
Kovács István (001593),
dr. Kővári Miklós (003992),
Leimszider Zsuzsanna (003540),
Máté Csabáné (000181),
Rausch János (004536),
Szántai István (001354),
dr. Vörös Gyula (000330)

kamarai tagok sorából való törlést.  

36. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta

az A & A Könyvvizsgáló Kft. (000699),
az AUDICONTO Könyvszakértő és Köny-
velő Bt. (001092),

a FUCHS ÉS TÁRSA Ügyviteli Szolgáltató 
Kft. (000390),
a FÜLÖPNÉ ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló Bt. 
(000912),
a JAUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
(000175),
a LEIMSZIDER ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és 
Gazdasági Szolgáltató Kft. (000784),
a „P-MODELL” Számviteli és Kereskedelmi 
Kft. (002169),
a SZINVA AUDIT Könyvvizsgáló, Adószak-
értő és Tanácsadó Kft. (000449),
a V & V Tanácsadó és Ügyviteli Szolgáltató 
Kft. (000579),
a VOLENSZKI & TÁRSA Könyvvizsgáló és 
Pénzügyi Tanácsadó Bt. (001403)

kamarai nyilvántartásból való törlését.

37. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a ka-
mara 2007. évi pénzügyi tervének irányelveit; 
az elhangzott kiegészítések figyelembevételével 
a szeptember havi elnökségi ülésre a jövő évi 
részletes kamarai pénzügyi tervjavaslatot be 
kell terjeszteni.

38. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
rai önkormányzati szervezet megújítása céljából 
felállítandó új munkabizottság létrehozását. 

39. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta a kisvállalkozások könyvvizsgála-
tának szakmai képviseletéről szóló előterjesztést 
és a következőkről döntött.

a) A kisvállalkozások képviseletére külön ta-
gozat létrehozása nem indokolt.

b) Az elnökség a kisvállalkozások szakmai 
képviseletét a szakértői bizottság feladatainak 
keretében megerősíti és felhívja a bizottság fi-
gyelmét arra, hogy a kisvállalkozások szakmai 
érdekeinek, igényeinek fokozott ápolását ki-
emelt célnak kezelje.

c) Az elnökség felkéri a kamarai szervezet 
megújítására felállítandó munkabizottságot, hogy 
javaslatai során helyezzen hangsúlyt a kisvállal-
kozások speciális igényeire, lehetőségeire.

40. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kamara 
10 éves fennállásának megünneplését előkészítő 
bizottság létrehozását.

41. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége meg-
tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a szakértői 
bizottságnak könyvvizsgálói munkát támogató 
szoftverek terjesztésére vonatkozó előterjeszté-
sét. A hatékony könyvvizsgálói munka segítése 
érdekében minél nagyobb számban kerüljenek 
forgalomba a kamara szakértői bizottsága által 
ellenőrzött könyvvizsgálói programok.

42. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
ra 2006. II. félévi munkaprogramját.

43. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vet-
te a Visegrádi Négyek találkozójáról szóló tá-
jékoztatást.

44. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette 
a kamara I. negyedéves gazdálkodásáról szóló 
előterjesztést.

45. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
az Országos Számviteli Bizottság és a Magyar 
Számviteli Standard Bizottság munkájáról ké-
szült előterjesztést egyhangúlag tudomásul vette 
és felkérte a szakmai alelnököt, hogy félévente 
adjon tájékoztatást a magyar számviteli stan-
dardok kidolgozásának állásáról.

46. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette 
az integrált információs rendszer szoftverfejlesz-
téssel összefüggő pályázat kiírásáról, az ezzel 
kapcsolatos feladatokról, valamint a központi 
és hálózati on-line kapcsolat kiépítéséről ké-
szült tájékoztatót.

47. számú (2006. 06. 24.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette 
a 2006. szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő 
konzultációs szolgálat jelenlegi állásáról készült 
tájékoztatót.
 D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

 az  MKVK elnöke

A KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2006. JÚNIUS 24.)
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■ A kamara elnökének feladatát és hatáskö-
rét a vonatkozó törvény, az alapszabály és a 
szervezeti működési szabályzat együttesen 
jelöli meg. Jogállását tekintve a szakmai ön-
kormányzat működésében, társadalmi kap-
csolatrendszerében közvetlen vagy áttételes 
irányító szerepet tölt be, végső fokon teljes 
körű felelősséggel tartozik a kamara külső és 
belső életében történtekért egyaránt. Szerep-
köréből adódó tevékenysége nem vagy csak 
töredékben választható külön az önkormány-
zat egész éves megítélésétől. Ezért az elnök 
elvégzett munkáját a kamara 2005. évi mű-
ködéséről szóló beszámolóban foglaltakkal 
együtt lehet értékelni. A kiemelést érdemlő 
témák a következők.

Szakmai programok 
megvalósítása

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról 
és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 
törvénytervezet kidolgozása

A kamara elnöksége az új kamarai törvény 
kodifikációs munkálatainak megszervezé-
sére az elnök közvetlen irányításával 2005. 
januárban külön bizottságot hozott létre. A 
könyvvizsgálók széles körű bevonásával fo-
lyó jelentőségteljes munka eredményeként, a 
koncepcióalkotás, a kodifikáció és a szakmai 
egyeztetések után lezárt törvénytervezetet ok-
tóberben hasznosításra átadtuk a pénzügyi 
kormányzatnak.

Részvétel az Adóreform-
bizottságban

Az adórendszer átalakítását előirányzó
középtávra szóló koncepció kidolgozására a 
kormány februárban bizottságot hozott létre. 
A pénzügyminiszter felkérésére a bizottságban 
személyesen képviseltem a kamarát.

Részvétel az új csődtörvény 
előkészítésében

Az új fizetésképtelenségi törvény előkészíté-
sére a kormány bizottságot hozott létre. Szemé-
lyes felkérésre folyamatosan közreműködtem a 
koncepció kidolgozásában és kiszámíthatóbb, 
átláthatóbb működését szolgáló intézkedések 
előkészítésében. A munka első szakaszának 
lezárásaként 2006-ban hatályba lép a jelenlegi 
törvény módosítása és a munka folytatásaként 
2006 szeptemberére a kormány elé kell terjesz-
teni az új törvény normaszövegét.

Almunkacsoport
létrehozása 

A fizetésképtelenségi eljárással összefüggő 
számviteli kérdések feltárására, azok megoldá-
sára külön almunkacsoport létrehozására kértek 
fel. A csoport gondozásában javaslatcsomag 
készült, amely részben a megújult cégtörvény-
hez kapcsolódva, részben az új csődtörvény 
részeként hasznosul.

A kamara szervezeti
egységei közötti munka- 

kapcsolat összehangolása

◗ A kamarai szervezetek és tagozatok éves 
célkitűzéseinek és teljesítményeinek felügye-
lete, a szükség szerinti konzultációkon való 
részvétel, a helyi szervezetek taggyűléseinek, 
rendezvényeinek rendszeres látogatása, a fel-
tett kérdések megválaszolása 2005-ben is fo-
lyamatos munkát igényelt.

A helyi szervezeteknél 11 látogatásra
került sor:

• január 25.  Debrecen  taggyűlés
• február 3.   Budapest  elnökségi ülés
• február 11.  Szekszárd  taggyűlés

• február 25.  Miskolc  taggyűlés
• március 1.   Székesfehérvár taggyűlés
• március 9.  Pest megye  taggyűlés
• március 30.  Budapest  taggyűlés
• április 19.  Győr   taggyűlés
• december 1.   Budapest  küldött-

    értekezlet
• december 2.  Zalaegerszeg  taggyűlés
• december 15.  Pécs   taggyűlés

A kamarai bizottságokkal folyamatosan, ér-
demi együttműködés folyt, irányító és koordi-
náló szerepkörömet el tudtam látni.
◗ A szakmai tagozatok létrehozásának, illetve 
megerősítésének sorában – a középtávú tervben 
foglaltakkal összhangban – szeptember 3-án 
megalakult az adószakértői tagozat.

A kamara kapcsolatainak 
ápolása

A pr-feladatok ellátása terén korrekt a kap-
csolat a sajtóval és médiával. A kamara életéről, 
működéséről egyre gazdagabb terjedelemben, 
szinte naprakész információt kapnak a kama-
ra tagjai az interneten, a kamara honlapján, 
a SZAKma című szakmai folyóiratunkban. A 
kamara törvényességi felügyeletét ellátó Pénz-
ügyminisztériummal nincs az együttműködést 
beárnyékoló, vitás kérdésünk. A törvényalko-
tással foglalkozó különböző hatósági testületek 
vezetése egyre jobban támaszkodik a kamara 
szakmai álláspontjára, sőt elvárják szakmai tes-
tületünk véleményét, javaslatait a különböző 
szintű intézkedések előkészítésénél.

A 2005. évben nem volt olyan súlyú szak-
mai nézetkülönbség vagy érdeksérelem, amely 
a nyilvánosság bevonásával járó fellépést igé-
nyelt volna. Tapasztalatom szerint a megfe-
lelő szakmai érvelés és elvi alapon történő 
kapcsolattartás bizalmi tőkét jelent az esetle-
gesen szükségessé váló érdekegyeztetéseknél. 
Jó példa erre az önkormányzatok könyvvizs-
gálatának létjogosultságával kapcsolatos lokális 
elképzelések kezelése, a költségvetési tagozat 
vezetésével együtt történő eredményes fellépés 

A KÜLDÖTTGYŰLÉS ELFOGADTA

Beszámoló az elnök 2005. évi 
tevékenységéről

A május 13-ai küldöttgyűlés megtárgyalta és elfogadta a kamara elnökének beszámolóját
a 2005. évi tevékenységéről.
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az illetékes kormányzati képviseletnél, illetve 
országgyűlési bizottságnál.

Előtérbe jutottunk a szakmai kamarákkal 
az intézményes érdekérvényesítés szervezeti 
és tartalmi elemeinek összehangolásában, az 
együttműködés lehetőségeinek feltárásában. 
Év közben személyes találkozóra került sor a 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökével.

Várakozáson felüli országos visszhangja volt 
a megújított nemzeti könyvvizsgálati standar-
dok közreadásának és megismertetésének. Kö-
zel 160 példányt juttattam el egy bemutatko-
zó levél kíséretében a minisztériumoknak, az 
ÁSZ-nak, a különböző szintű bíróságoknak, 
ügyészségeknek, rendőri szerveknek, érdekkép-
viseleteknek, felsőfokú oktatási intézmények-
nek. Igazolja ezt az a sok elismerő, gratuláló 
levél, amelyeket a szóban forgó intézmények-
től kaptunk. Ezzel hatásosan sikerült ráirányí-
tani a figyelmet a szakmai munka megalapo-
zottságára és hitelességére, végeredményként 
a standardok létjogosultságára.

Hosszú előkészítés után a könyvvizsgálói 
konferencián ünnepélyes keretek között meg-
kötöttük az együttműködési megállapodást a 
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületével, 
ami a szakmai együttműködésnek és kapcso-
latoknak új lendületet adott.

Kamaránk elismertségének mérőfoka, hogy 
az ELTE Jogtudományi Karán szenátori sze-
repkörömben módom volt az elmúlt évben 
felsőoktatásunk és szakemberképzésünk ak-
tuális kérdéseiben véleményt nyilvánítani és 
képviselni szakmai közösségünket.

Felügyeleti, munkáltatói
és tulajdonosi alapítói
jogkörök gyakorlása

◗ A 2005. évben a fegyelmi megbízott indít-
ványára 40 etikai eljárást kezdeményeztem. A 

fegyelmi megbízottal az ügyek kapcsán szemé-
lyesek a konzultációk, az elnökségi üléseken 
születő határozatok kollektív bölcsességre bízott 
tárgyalása, döntéshozatala megtörténik.
◗ A kamara ügyvezetőjének felügyelete, szük-
ség szerinti irányítása, a feladatellátások elszá-
moltatása folyamatos. Az év második felében 
az ügyvezető igazgató betegsége miatti tartós 
távollétét helyettesítéssel kellett megoldani. 
Mindkét vezetővel korrekt és eredményes 
volt a kapcsolat.
◗ A kamara által alapított két társaság (Oktatá-
si Központ Kft., Alkusz Kft.) felett az alaptói 
jogok gyakorlása a feladatkijelölésekben, az 
együttműködésben részben közvetlenül, rész-
ben a felkért felügyelő bizottságokon keresz-
tül érvényesül. A társaságok éves terveinek és 
tárgyévi beszámolóinak elfogadása − alapítói 
határozattal − a korábbi évek gyakorlatával 
összhangban megtörtént.

Belső szabályzatok 
aktualizálása

A belső szabályzatok tárgyévi módosítását 
a kamarai törvény változása, az alkalmazásuk-
kal összefüggő gyakorlati tapasztalatok és a 
szakmai önkormányzattal kapcsolatos külső 
követelmények indokolták. Az aktualizálási 
munka nyomon követhető az elnökségi, ki-
bővített elnökségi üléseken, majd indokolt 
hatásköröknél a küldöttgyűlés napirendjére 
tűzött, ott megtárgyalt napirendekben, illet-
ve határozatokban. A két küldöttgyűlésen 
módosult a minőség-ellenőrzési, a szakmai 
továbbképzési szabályzat, az alapszabály, a 
felvételi, a könyvvizsgáló társaságok kamarai 
nyilvántartásba vételére és annak megszünte-
tésére vonatkozó eljárási szabályzat, valamint 
a kamara etikai szabályzata.

Az elnökségi és a küldöttgyűlési határoza-
tokban foglaltak teljesítéséről a kamara el-
nökségnek éves beszámolója ad részletes tá-
jékoztatást.

Önkormányzati
jogosítványok, illetve 

kötelezettségek ellátása

◗ A 2005. évben a kamarába felvett tagok es-
kütételére öt alkalommal került sor. Akadá-
lyoztatást kivéve az eskütételt személyesen, 
megfelelő ünnepélyességgel megtartottam. 
Hasonló formában történt az OKKB elnöké-
vel közösen az okleveles könyvvizsgálói ké-
pesítést szerzett végzős hallgatóknak az ok-
levelek átadása.
◗ A kamarai ügyviteli felelős tisztviselő gon-
doskodik a kamarai tagságukat szüneteltető 
tagok könyvvizsgálói igazolványának bevoná-
sáról, a tagság megszűnésével az igazolvány 
visszaadásáról. A kamarai státuszváltozásról 
havi gyakoriságú a beszámoltatás. Év végén a 
leltárban az igazolványok kezelésének darab-
számos elszámoltatása megtörténik. 
◗ A két küldöttgyűlés összehívása és megtartása 
az ügyrendi szabályzatban foglaltak szerint fo-
lyik. A küldöttgyűlések zavartalan lebonyolítá-
sának személyi és tárgyi feltételei biztosítottak 
voltak. Az ülések hitelesített jegyzőkönyveit 
a törvényességi felügyeletet gyakorló minisz-
ternek átadtam, a határozatokat az elnökségi 
titkárságon kronológikus sorrendben tároljuk 
és megőrizzük. A küldöttgyűlés határozatait 
a Hírlevélben tettük közzé.
◗ Az elnökség tevékenységének szervezése és 
programozása az ügyvezető igazgatóval együtt-
működve zavartalan volt. Az elnökségi ülése-
ket a féléves programokban rögzített módon 
tartottuk. 2005-ben tíz elnökségi ülés volt, a 
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határozatképesség minden alkalommal bizto-
sított volt. Ezen felül egy alkalommal a hatá-
rozathozatalra az alapszabály felhatalmazása 
alapján távszavazással került sor. A szavazásra 
bocsátott javaslatokat a jegyzőkönyvben rög-
zítik, a határozatok végrehajtását figyelemmel 
kísértük és ellenőriztük. Az elnökségi határo-
zatot a Hírlevélben tettük közzé. Az elnökségi 
üléseken rendszeresen tájékoztatást adtam a 
hatáskörömbe tartozó nem programozott fel-
adatokról, az azokkal kapcsolatos problémák-
ról és megoldási módozatokról.
◗ A Szervezeti és működési szabályzatban 
tételesen nevesített belső szabályzatok ki-
dolgoztatását és azok tartalmának folyama-
tos aktualizálását szükség szerint napirenden 
tartottam.

A belső ellenőrzési szabályzat tervezeti 
anyaga elkészült, annak 2006. évi véglegesí-
tésénél figyelembe vesszük az idevonatkozó 
hazai tapasztalatokat, így a hazai költségvetési 
szervek ilyen gyakorlatából hasznosíthatókat, 
a nemzetközi pénzügyi ellenőrzési és a meg-
alakuló közfelügyeleti ellenőrzés rendszerből 
ránk háruló feladatokat. Tervezzük a kamarai 
törvény, az alapszabály, illetve a többi belső 
szabályzatban az egyes szakterületekre, az el-
nökségekre, a bizottságokra, a tisztségviselők-
re, a helyi szervezetekre előírt feladatellátások 
következetes belső ellenőriztetését.
◗ A közbeszerzési törvény 2005-ben történő, 
MKVK-ra való alkalmazására a szabályzat el-
készült. A beszerzések törvényben előírt el-
járásainak lefolytatására a kamara elnöksége 
bizottságot hozott létre. Ez a bizottság 2006. 
január 15-ig működött, tekintettel arra, hogy az 
új közbeszerzési törvény a köztestületeket, így 
a kamarát is kivonta a törvény hatálya alól.

A nemzetközi kapcsolat 
eseményei

A nemzetközi kapcsolatok 2005-ben is sok-
rétűek voltak. A nemzetközi szakmai szerveze-
tekben a tagsági szerepkörünk gyakorlásából 
adódó szakmai tanácskozások, együttműködési 

egyeztetések folyamatosak, a szakmai diplo-
máciai feladatokat is ellátjuk. A nemzetközi 
kapcsolatokban történő eseményekről minden 
esetben beszámolók készültek az elnökség ré-
szére, amelyek nyilvánosak és mindenki szá-
mára elérhetőek.

2005-ben a következő nemzetközi esemé-
nyeken vettem részt:

• április 28−30. Tusnádfürdő:
  a román kamara meghívására a Hargitta 

megyei szervezet éves kötelező oktatásán 
részvétel és együttműködés kialakítása;

• május 2−4. Pozsony:
  a Visegrádi Négyek könyvvizsgálóinak ta-

lálkozója és tanácskozása;
• június 29−30. Berlin:
  a német kamara meghívására konzultáció a 

közfelügyeleti bizottság felállításáról;
• július 5−7. Kijev:
  kapcsolatfelvétel az ukrán kamarával és 

együttműködési megállapodás megkötése;
• szeptember 15. Varsó:
  a FEE tagszervezeti elnökeinek találko-

zója;
• október 6−8. Párizs:
  részvétel a francia kamara éves konferencián 

és a 2006. évi szakmai támogatás egyezte-
tése;

• október 19−20. Bécs:
  részvétel az osztrák kamara által szervezett 

adóharmonizáció tárgyú konferencián;
• november 16−19. Auckland:
  részvétel az IFAC-tagállamok éves közgyű-

lésén.

A Dr. Bartók Nagy András 
Életműdíj odaítélésének 

megszervezése

A küldöttgyűlés életműdíj alapításáról hatá-
rozott. A kiemelkedő szakmai, tudományos és 
közéleti tevékenységet végző könyvvizsgálót 
megillető életműdíj odaítélésével összefüggő 
feladatok ellátására Díjazó testületet hoztam 
létre. A díj odaítélése pályázat útján történt. 

Az ünnepélyes átadásra az éves könyvvizsgá-
lói konferencián került sor.

A Magyar Számvitel 
Fejlesztéséért
Alapítvány

A Magyar Számvitel Fejlesztéséét Alapítvány 
a kamara alapításával 2001-ben jött létre a nem-
zetközi számviteli standardok magyar nyelvre 
történő lefordítása és széles körű megismerte-
tése céljából. Az alapítványhoz csatlakozott a 
Pénzügyminisztérium és a Magyar Számviteli 
Szakemberek Egyesülete. A kuratórium elnöki 
tisztét a kamara elnöke tölti be.

A 2005-ös évben az International Financial 
Reporting Standards 2005 (Nemzetközi Pénz-
ügyi Beszámolási Standardok 2005) című ki-
advány magyar nyelvre történő lefordítása és 
2006-ban történő közzététele volt a fő felada-
tunk. Az IASCF-vel kötendő szerződés végle-
gesítése, valamint a fordítási és lektorálási fel-
adatok megtárgyalása volt az alapítvány kura-
tóriumi üléseinek fő témája, amelyre 2005-ben 
öt alkalommal került sor. 
  D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

  az  MKVK elnöke

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői 
Bizottsága pályázatot ír ki a könyvvizsgálók 
mindennapi munkáját segítő Ágazati 
módszertani füzetek sorozat keretében 
kiadvány kidolgozására, mely a következő 
területre terjed ki.

Igazságügyi könyvszakértők részére 
módszertani útmutató

A pályázat tárgya:
A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, 

az igazságügyi szakértők tevékenységéről 
szóló aktuális jogszabályi előírások, valamint 
a könyvvizsgálókra és igazságügyi szakértőkre 
vonatkozó etikai előírások alapján az igazságügyi 
könyvszakértői tevékenység módszertani 
útmutatójának kialakítása.

Határidők:
A pályázatok beadása: 2006. augusztus 31.
A pályázatok elbírálása: 2006. szeptember 30.

A szerződés megkötése: 2006. október 15.
Elkészítés:  2007. január 15.
Jóváhagyás:  2007. február 15.

A konkrét pályázati feltételeket, a szakmai 
követelményeket, tartalmi elvárásokat 
tartalmazó írásos anyag a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara honlapjáról (www.
mkvk.hu) letölthető.
Levelezési cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
1373 Budapest 5. Pf. 587.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisvállalkozások 
módszertani útmutatójának 

aktualizálása
A szakértői bizottság tájékoztatja a 
kamara tagjait, hogy elkészült a kis-
vállalkozások módszertani útmuta-
tójának aktualizálása, amely elérhe-
tő és ingyenesen letölthető a kamara 
honlapjáról.

dr. Nagy Lajos,
a szakértői bizottság elnöke 
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I. SZEPTEMBER 13.
(szerda)

1. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2007. évi 
pénzügyi tervjavaslata (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
2. Jelentés a 2006. évi tagdíj és hozzájárulásidíj-

fizetés alakulásáról az egyéni és a társasági adat-
lapok feldolgozása alapján. Tájékoztató a nem 
fizetők köréről és a behajtásra kerülő intézkedé-
sekről (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Trautmann Jánosné ügyvezető 
igazgató

3. Tájékoztató és elemzés a könyvvizsgálatról 
és a könyvvizsgálói piac alakulásáról a 2005. évi 
tapasztalatok alapján (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Trautmann Jánosné ügyvezető 
igazgató

4. Jelentés a 2005. évi minőség-ellenőrzési adat-
szolgáltatások értékeléséből levonható tapasztala-
tokról, információkról (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Borbás Máté, a minőség-ellen-
őrzési bizottság elnöke

5. Jelentés a könyvvizsgálati kötelező felelősség-
biztosítás helyzetéről (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztők: Trautmann Jánosné ügyvezető 
igazgató,

Szász András, az Alkusz Kft. ügyvezető igaz-
gatója

6. Előterjesztés a 2006. évi kötelező szakmai 
továbbképzés lebonyolításáról (írásbeli előter-
jesztés)

Előterjesztők: dr. Pál Tibor oktatási, tovább-
képzési alelnök,

dr. Ujvári Géza, az oktatási bizottság elnöke
7. Előterjesztés a XIV. Országos Könyvvizsgálói 

Konferencia tapasztalatainak értékeléséről, dön-
tés a XV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 
előkészítéséről (helyszín, időpont megválasztá-
sa) (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pál Tibor oktatási, továbbkép-
zési alelnök

8. Tájékoztató a felvételi tapasztalatokról és 
a mentori rendszer működéséről (írásbeli elő-
terjesztés)

Előterjesztő: Bohus Zoltánné, a felvételi bizott-
ság elnöke

A kamara I. féléves pénzügyi gazdálkodásának 
áttekintése (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hollós András általános alelnök

II. OKTÓBER 14. 
(szombat)

1. Javaslat a kamarai önkormányzat működé-
sének korszerűsítésére (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök

2. Javaslat a december 2-ai (szombat) küldött-
gyűlés programjára (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
3. Előterjesztés a kamarai kötelező oktatás 

lebonyolításának 2007. évi elveire (írásbeli elő-
terjesztés)

Előterjesztők: dr. Pál Tibor oktatási és tovább-
képzési alelnök,

dr. Ujvári Géza, az oktatási bizottság elnöke
4. Beszámoló három helyi szervezet munká-

járól (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Trencsényi Klára, a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei szervezet elnöke,
dr. Makó Dezső, a Hajdú-Bihar megyei szer-

vezet elnöke,
Hollós András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei szervezet elnöke
5. Előterjesztés a 2007. évben megrendezésre 

kerülő nemzetközi konferencia előkészítéséről 
(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Eperjesi Ferenc nemzetkö-
zi  alelnök

6. Tájékoztató a kamara és az államháztartás 
testületei között létrejött és az előkészítés alatt 
lévő megállapodásokról (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Printz János, a költségvetési 
tagozat elnöke

7. Tájékoztatás az Országos Számviteli Bizott-
ság és a Magyar Számviteli Standard Bizottság 
működéséről (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Fekete Imréné szakmai alelnök

III. NOVEMBER 4.
(szombat)

(a helyi szervezetek
elnökeivel kibővített ülés)

1. A december 2-án, szombaton tartandó 
küldöttgyűlés napirendi pontjainak megtár-
gyalása

a) A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2007. évi 
pénzügyi tervjavaslata (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hollós András általános alelnök
b) A további témák a II. félévi elnökségi ülé-

sek döntésétől függően a későbbiekben kerül-
nek meghatározásra

2. A magyar nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardok módosításának jóváhagyása (írásbeli 
előterjesztés)

Előterjesztők: Fekete Imréné szakmai alelnök
dr. Nagy Lajos, a szakértői bizottság elnöke
3. Előterjesztés a kamara megalakulásának 

10. évfordulója megünneplésére tervezett prog-
ramokról (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: a programbizottság elnöke
4. Tájékoztató a kamara etikai eljárásának ta-

pasztalatairól, javaslat az esetlegesen szükségessé 
váló intézkedésekre (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hubényi Ernőné, az etikai bizott-
ság elnöke

IV. DECEMBER 16.
 (szombat)

1. A küldöttgyűlés tapasztalatainak értékelése, 
a tennivalók meghatározása

Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
3. Előterjesztés a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről 
szóló törvény kormányzati előkészítésével kap-
csolatos kamarai álláspont kialakítására (írásbe-
li előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
4. A kamarai önkormányzat működésének 

korszerűsítésére kidolgozott koncepció véglege-
sítése (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
5. Tájékoztató a kamara középtávú programjá-

nak végrehajtásáról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök
6. Tájékoztató a kamarai tagozatok működésé-

nek tapasztalatairól (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Agócs Gábor, a pénz- és tőkepi-

aci tagozat vezetője
Bartha Gyula, az igazságügyi tagozat veze-

tője
dr. Printz János, a költségvetési tagozat veze-

tője
Siklós Márta, az adótagozat vezetője
7. Tájékoztató a szakmai tanácsadó szolgálat 

felállításáról és működésének tapasztalatairól 
(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Nagy Lajos, a szakértői bi-
zottság elnöke

8. A Kamara 2007. I. félévi munkaterve (írás-
beli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sugár Dezső elnök

Megjegyzés:
Valamennyi ülésen napirendi pontként szere-

pelnek a tagfelvételi és fegyelmi ügyek, valamint 
szükség szerint tájékoztató a kamara érdekköré-
be tartozó eseményekről, jogalkotói munkáról. 
A munkánk programozott ütemezésé a koráb-
biaknál több bizonytalansági körülmény nehe-
zíti (pl.: a kamarai törvény kormányzati előké-
szítésének menetrendje), ezért a célul tűzött 
napirendi pontok időbeni átütemezésére is fel 
kell készülnünk.

Budapest, 2006. június 24.
D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

   az  MKVK elnöke

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségének

2006. II. félévi munkaprogramja
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

XIV. OR SZÁ GOS KÖNYV VIZS GÁ LÓI KON FE REN CIA

Újdonságok a könyvvizsgálat gyakorlatában
2006. szeptember 7−8. Hotel Eger – Park, Eger

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a tagjai és a könyvvizsgáló társaságok részére az éves XIV. Országos 
Szakmai Konferenciáját 2006. szeptember 7−8-án, a Hotel Eger – Parkban rendezi meg.

A részvételi díjat kérjük, a konferenciát megelőző 
1 héttel – legkésőbb szeptember 1-jéig – befizetni 
szíveskedjenek.

A konferencia szervezésének és a szolgáltatások 
megrendelésének időigényére tekintettel a rész-
vétel lemondását augusztus 20-ig tudjuk elfoga-
dni. A megjelölt időpont után történő lemondásnál 
a felmerült költségek megtérítésétől nem tudunk 
eltekinteni.

Kérjük a kollégákat, hogy a konferenciára hozzák 
magukkal a befizetést igazoló bizonylatot, amellyel 
a regisztrációnál igazolják a befizetésüket.

Felhívjuk a kollégák szíves figyelmét arra, hogy a 
Hotel Eger – Park férőhely száma korlátozott, ezért 
az elhelyezés a szállodákban a jelentkezés sorrend-
jében történik.

A konferencián való részvétel egyben a kötelező 

továbbképzés 3. napjának (4 kreditpont) teljesíté-
sét is jelenti. Erre tekintettel kérjük a kollégákat, 
hogy a regisztrációnál a jelenléti ív aláírásával is 
igazolják részvételüket, mert kizárólag ebben az 
esetben tudjuk a részvételt a kötelező szakmai 
továbbképzés 3. napjaként elfogadni.

Jó szakmai tanácskozást és kellemes időtöltést 
kívánunk!
 Magyar Könyvvizsgálói Kamara

A konferencia
tervezett programja

Szeptember 6. szerda

20.00  Borkóstolós vacsora
  (Szállás elfoglalása, regisztráció du. 

15.00 órától)

Szeptember 7. csütörtök

8.00  Regisztráció
10.00  Elnöki megnyitó
  Köszöntő: Dr. Nagy Imre,

Eger megyei jogú város polgármestere 
 Plenáris ülés
 –  Gazdaságpolitikai tájékoztató 

(kormányzati előadó)
 –  Dr. Kovács Árpád, az Állami 

Számvevőszék elnöke: Új kihívások az 
államháztartás ellenőrzésében

12.00  Ebéd
13.30−17.00 Szekcióülések
19.00  Hangverseny
20.00  Állófogadás

Szeptember 8. péntek

9.00−11.00  Szekcióülések
11.00−12.00 Pódiumviták
12.00  Ebéd
13.30−15.00 Plenáris ülés
 –  A szekcióelnökök beszámolója 

(javaslatok, tapasztalatok 
összefoglalása)

 – Fórum
15.00  Elnöki zárszó

Szekcióülések tervezett témái

1. szekció

Szekcióvezető: Dr. Adorján Csaba
A számvitel és a gazdálkodás új szabályai – 
könyvvizsgálói szemmel

Előadók:
Mészáros László  A társasági jog, a cégjog 

számviteli összefüggései
Dr. Pál Tibor  Magyar számviteli standardok 

– lehetőségek és korlátok
Dr. Sárközi Tamás  Az új társasági törvény 

jellemzői
dr. Garai Borbála  Jogszabályi környezet hatása 

a korrupció jelenségére 
Király László György  Európa adózik
Barsi Éva  PPP-konstrukcióban 

megvalósuló beruházások

2. szekció

Szekcióvezető: Nyirati Ferenc
A szerződéstől a jelentésig, a könyvvizsgálat 
aktuális módszertani kérdései

Előadók:
Fekete Imréné  Új utakon − A 8-as irányelv 

hatása a könyvvizsgálat 
gyakorlatára

Bartha Gyula  Egy lépés, de merre? 
Változások az igazságügyi 
könyvszakértésben

Mészárosné Karikó Zsuzsa   Egymásra utalva
és Bohus Zoltánné  − A könyvelő

és a könyvvizsgáló 
együttműködése

 Dr. Marosi Andrea  Dobozba zárva
− A könyvvizsgálói szerződés 
és azok buktatói,
a könyvvizsgáló felelőssége

Dr. Herich György Külföldiek belföldi adózása
Heszler Erika  Adóaudit − A költségvetési 

kötelezettségek 
könyvvizsgálatának 
módszertana

3. szekció

Szekcióvezető: Dr. Printz János
Középpontban a közpénzek felhasználása

Előadók:
Bihary Zsigmond  Pénzügyi ellenőrzés

és/vagy könyvvizsgálat
Szita László  Az önkormányzatok 

könyvvizsgálatának egy 
évtizede

Zay Ferenc A kincstári ellenőrzések
 és a könyvvizsgálatok
Dr. Janza Péter  Az EU-s támogatások 

ellenőrzésének tapasztalatai
Dr. Printz János  Az államháztartás területén 

végzett könyvvizsgálatok 
módszereinek megújítása

Lilliné Fecz Ildikó Nyitott kérdések
és Győrffi Dezső  az államháztartás beszámolási  

kötelezettségében
és könyvvizsgálatában

Dr. Weidlich Edit  Az államháztartás belső 
pénzügyi ellenőrzése
és a könyvvizsgálatok

Dr. Lóránt Zoltán  Az államháztartás 
számvevőszéki ellenőrzésének 
tapasztalatai, különös 
tekintettel a könyvvizsgálati 
kötelezettségek teljesítésére

Solymár Ágnes  Ellenőrzési feladatok, 
könyvvizsgálati kötelezettség 
a non-profit szervezeteknél
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