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Tájékoztató a
könyvvizsgálati
kötelezettségről
Az MKVK szakértői
bizottsága válaszol
a számviteli törvény
könyvvizsgálati
kötelezettségre vonatkozó
módosításával
4
kapcsolatos kérdésekre.

Változtak a
felelősségbiztosítás
szabályai
Az új könyvvizsgálói törvény
módosította a könyvvizsgálói
felelősség és a kötelező
felelősségbiztosítás
5
szabályait

Szja 1%
A Dr. Rieb László Alapítvány
kéri a tagokat, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-ával
segítsék a könyvvizsgálók
5
idegen nyelvi oktatását.

Dr. Bartók Nagy
András Életműdíj
A Magyar Könyvvizsgálói
Kamara várja a javaslatokat
arra, hogy ki kapja az idén
a négy éve alapított
8
életműdíjat.

DOKUMENTÁLÁS

A 230. számú
standard
változásai
Az elmúlt évben sor került néhány – 240., 580., 700.
és 701. számú – magyar nemzeti könyvvizsgálati standard
módosítására, aktualizálására. Sajnálatos módon azonban
a 2007-es kötelező könyvvizsgálói szakmai továbbképzés
anyagából kimaradt az egyik legfontosabb, a dokumentálással
kapcsolatos 230-as standard változásainak bemutatása,
Mulasztásunkat most Hírlevelünkben pótoljuk, röviden
összefoglalva a standardváltozás lényegét.
■ A 230-as standardot csak a 2008. január

1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó beszámolók könyvvizsgálatánál kell alkalmazni, de
korábbi alkalmazásuk is javasolt.
A STANDARD LÉNYEGE RÖVIDEN
Az új, teljesen átdolgozott 230-as standard
egyrészt terjedelmében bővebb, másrészt tartalmában általánosabb, keretjellegű lett. A dokumentáció céljain, a munkapapírok tartalmi
és formai felsorolásán túl kitér a munkapapírok tulajdonjogára, tárolására és megőrzésére
is. Foglalkozik a dokumentációval kapcsolatba
kerülő személyek (készítő és áttekintő) azonosításával, a végleges könyvvizsgálati dosszié
összeállításával és esetleges módosításával is. A
standard függeléke felsorolja mindazon további
standardokat, amelyek specifikus dokumentációs követelményeket fogalmaznak meg.
A STANDARD RÉSZLETES
TARTALMA
A könyvvizsgálati dokumentáció általános követelménye, hogy a könyvvizsgálónak megfelelő

időben (!) kell minden olyan tényt dokumentálnia,
amely elegendő és megfelelő (korábban fontos)
bizonyítékul szolgál a könyvvizsgálói vélemény
megfogalmazásához és igazolja, hogy a vizsgálat
az előírásoknak megfelelően történt.
„A könyvvizsgálónak a megfelelő időben olyan
könyvvizsgálati dokumentációt kell készítenie, amely
biztosítja:
a) a könyvvizsgálói jelentés alapjának elegendő és
megfelelő nyilvántartását; és
b) annak bizonyítékát, hogy a könyvvizsgálatot a
Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményekkel összhangban végezték el.”
A könyvvizsgálat folyamata során készülő dokumentáció egyrészt pontosabb, mint a később
(utólag) elkészített, másrészt emeli a vizsgálat
színvonalát és elősegíti a könyvvizsgálói jelentés
kiadása előtti áttekintést, értékelést.
A dokumentáció magában foglalja a könyvvizsgálati bizonyítékok begyűjtésének eljárásait,
magukat a bizonyítékokat és a bizonyítékokból
levonható következtetéseket.
A dokumentálást úgy kell elvégezni, hogy egy
(Folytatás a 6. oldalon.)
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KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2007. NOVEMBER 27.)
93. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
a felvételi bizottság 1609-1/2007. számú határozata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és
az I. fokon eljáró bizottság határozatát egyhangúlag helybenhagyta.

98. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta,
hogy a vitában elhangzott módosításokkal a
küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolja a választási szabályzatot.

94. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta

99. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, hogy a vitában elhangzott módosításokkal a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra
a választási bizottság szervezeti és működési
szabályzatát.

Kiss Mária (006635),
Péter Dániel (000932),
Vincze Antalné (002356),
dr. Szörcsei Tamás (006736)
kamarai tagok sorából való törlését.
95 . számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta
a Magyar és Osztrák Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (001909),
a PERITUS Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (000261),
a PATYI ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló Szolgáltató
Kft. (000842)
kamarai nyilvántartásból való törlést.
96. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
egyhangúlag felhatalmazza a kamara elnökét
a küldöttgyűlés összehívására és jóváhagyja a
2007. december 15. küldöttgyűlés javasolt napirendi pontjait.
97. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, hogy
a vitában elhangzott módosításokkal a küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolja az új kamarai
alapszabályzat módosítását.

100. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta
a Zala megyei szervezet ingatlanvásárlásáról
készített előterjesztést, a vételár kiegyenlítéséhez 7 000 000 Ft kölcsön felvételét a kamara
központi forrásából engedélyezi.
101. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta,
hogy a vitában elhangzott módosításokkal a
küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolja a felvételi szabályzatot.
102. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és két tartózkodással jóváhagyta, hogy a vitában elhangzott módosításokkal a küldöttgyűlés elé elfogadásra
javasolja a mentori és kompetenciaszabályzatot.
103. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta,
hogy a vitában elhangzott módosításokkal a

küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolja a szakmai továbbképzési szabályzatot.
104. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, hogy a
vitában elhangzott módosításokkal a küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolja az ellenőrző bizottság szervezeti és működési szabályzatát.
105. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta,
hogy a vitában elhangzott módosításokkal a
küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolja a minőség-ellenőrzési bizottság szervezeti és működési szabályzatát.
106. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, hogy a
vitában elhangzott módosításokkal a küldöttgyűlés
elé elfogadásra javasolja az etikai szabályzatot.
107. számú (2007.11.27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, hogy
a vitában elhangzott módosításokkal a küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolja a kamarai tag
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek minősítéséhez készített szabályzatot.
108. számú (2007. 11. 27.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, hogy
a vitában elhangzott módosításokkal a küldöttgyűlés elé elfogadásra javasolja az egyeztető
testület és a jogsegélyszolgálat működéséről
szóló szabályzatot.
DR. SUGÁR DEZSŐ,

H O L LÓ S A N D R Á S ,

az MKVK elnöke

az MKVK általános alelnöke
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 2007. DECEMBER 15-I VÁLASZTÁSI
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI
24/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta, kilencven igen, négy nem
és két tartózkodás mellett a jóváhagyott kiegészítésekkel elfogadta az új kamarai alapszabály
módosítását.
25/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta, kilencvenöt igen, két
nem szavazattal, nulla tartózkodás mellett az
elhangzott módosításokkal együtt elfogadta a
választási szabályzatot.
26/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta, kilencvenhat igen, egy
tartózkodás mellett elfogadta a felvételi szabályzatot.
27/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta, kilencvenegy igen, két
nem és három tartózkodás mellett az elhangzott módosításokkal együtt elfogadta az etikai
szabályzatot.
28/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta, kilencvenhét igen, egy
nem szavazattal az elhangzott módosítással
együtt elfogadta a szakmai továbbképzési szabályzatot.
29/2007. (12. 10.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta, kilencvenhét igen és egy
tartózkodás mellett elfogadta a mentori szabályzatot.

30/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló
cégek minősítéséről szóló szabályzatot.
31/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta, kilencvennégy igen és
egy tartózkodás mellett elfogadta az egyeztető testület és jogsegélyszolgálat működéséről
szóló szabályzatot.

Elnök: Dr. Lukács János
Nemzetközi alelnök: dr. Eperjesi Ferenc
Oktatási alelnök: dr. Ujvári Géza
Szakmai alelnök dr. Ladó Judit

33/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a választási bizottság szervezeti és működési
szabályzatát.

A régiók képviseletében elnökségi tagok:
Barsi Éva
dr. Szebellédi István
dr. Sztanó Imre
Martonosi József
Csákányné Aschenbrenner Judit
Pozsgai Vince
Ratku Antal
Darancó Károly
dr. Lami Mária
Nyirati Ferenc

34/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése ötvenkét igen, harminchat nem szavazattal és tíz tartózkodás mellett nem fogadta
el a minőség-ellenőrzési bizottság szervezeti és
működési szabályzatának előterjesztését.
35/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése nyolcvan igen, nyolc nem, kilenc tartózkodás
mellett úgy döntött, hogy 2007. december 15-én
a kamara elnökének, a nemzetközi alelnöknek,
az oktatási alelnöknek, a szakmai alelnöknek
a személyére, valamint a fegyelmi megbízottra

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2007. január 11-i elnökségi ülésén elfogadták
az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatot.
kiterjed:
a) az okleveles könyvvizsgálói képzési programban részt vevő természetes személyekre,
b) a kamara okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésében részt vevő bizottságaira (oktatási bizottság, Országos Könyvvizsgálókat
Képesítő Testület),
c) az okleveles könyvvizsgálói képzésre feljogosított intézményre,

36/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény alapján megtörtént a kamara elnökségének,
a kamara elnökének, alelnökeinek és a fegyelmi
megbízottjának a megválasztása.

32/2007. (12. 15.) Kgy. számú határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
az ellenőrző bizottság szervezeti és működési
szabályzatát.

Az elnökség elfogadta a szakképzési
és vizsgaszabályzatot
■ A szakképzési és vizsgaszabályzat hatálya

szavazzanak. A küldöttgyűlés elfogadta a megválasztott régiós elnökségi tagokat, a szüneteltető tagok elnökségi tagjának és a könyvvizsgáló
cégek elnökségi tagjának képviselőjét.

d) az okleveles könyvvizsgálói képzésben
oktatási tevékenységet végzőkre,
e) a kamara által kijelölt vizsgabizottságokra,
f) a kamara főtitkári hivatalának a képzési
program és a vizsgáztatás feltételeit biztosító
munkatársaira,
g) az ismeretek ellenőrzésére szolgáló tételsorok, vizsgafeladatok összeállításában, javításában közreműködő szakértőkre,
h) a szakképző helyeken folyó képzés, va-

Fegyelmi megbízott: dr. Fehér Mihály

A szüneteltető könyvvizsgálók képviseletében
elnökségi tag:
dr. Ferenczy Judit
A könyvvizsgáló cégek képviseletében elnökségi tag:
dr. Nagy Lajos
DR. LUKÁCS JÁNOS,
az M K VK e l n ö ke

lamint a vizsgák szabályszerű lefolytatásának
ellenőrzésével megbízott ellenőrökre, valamint
az írásbeli vizsgák lebonyolításában résztvevőkre,
továbbá mindazokra, akik az okleveles könyvvizsgálói szakképzésben és vizsgáztatásban közvetlenül vagy közvetve részt vesznek.
A szabályzat főbb pontjai: a szakképzéssel és
a vizsgáztatással kapcsolatos eljárási szabályok,
a jogosultság okleveles könyvvizsgálói képzés
szervezésére és folytatására, a szakképző hely
jogai és kötelezettségei, a minősített oktatók,
a felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzés
programba, a képzés tanulmányi területei és a
képzés időtartama, a vizsga engedélyezése és
a vizsgáztatás rendszere, a vizsgabizottság, az
írásbeli vizsga szabályai, a szóbeli vizsga, az
értelmezések, a záró rendelkezések.
2008. január • HÍRLEVÉL
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Tájékoztató a
könyvvizsgálati
kötelezettségről
2008. január 1-jét követően
könyvvizsgálati kötelezettség
terheli-e azt a társaságot
(kft.; zrt.), amelynek
◆ árbevétele a 2006−2007. években nem

érte el a 100 millió forintot és létszáma
mindkét évben 35 fő volt?
◆ árbevétele a 2006−2007. években nem
érte el a 100 millió forintot és létszáma
mindkét évben 55 fő volt?
◆ árbevétele a 2006−2007. években
120 millió forint és létszáma mindkét
évben 35 fő volt?
◆ árbevétele a 2006−2007. években
120 millió forint és létszáma mindkét
évben 55 fő volt?

Könyvvizsgálati kötelezettség
2008. január 1-jétől
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről és a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt
2007. június 26-án hirdették ki, 2008. január
1-jén lépett hatályba.
A törvény 213. §-a módosította a 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban (számviteli törvény)
155. §-ának (3) bekezdését, amely a kötelező
könyvvizsgálati kötelezettség alóli mentesség
kritériumát tartalmazza.
A módosítás az eddigi (a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában fennálló éves nettó
árbevételre vonatkozó) 50 millió forintos értékhatárt százmillió forintra emelte és kibővítette
még egy feltétellel a következők szerint.

„Nem kötelező
a könyvvizsgálat, ha az alábbi
két feltétel együttesen teljesül:
a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100
millió forintot és
b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.”
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Az elmúlt időszakban az MKVK szakértői bizottsága több
észrevételből, kérdésből arra a következtetésre jutott, hogy a 2007. évi
LXXV. törvény keretében módosított számviteli törvény könyvvizsgálati
kötelezettségre vonatkozó módosítása nem egyértelmű a tagok
számára. Annak érdekében, hogy elősegítsük a tagság tájékoztatását,
fontosnak tartjuk, hogy a következő kérdésekkel és az azokra adott
válaszokkal, konkrét példák alapján segítsük a tájékoztatást.

Jogelőd nélkül alapított vállalkozásnál – az
előzőek alkalmazásakor −, ha az üzleti évet
megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és − ha van − a megelőző (első)
üzleti évi (éves szintre átszámított) adatait kell
figyelembe venni.
A módosítás tehát növeli azon vállalkozások
számát, amelynél nem kötelező a könyvvizsgálat. A módosítás 2008. január 1-jével lép hatályba, azaz a megemelt értékhatárt először azon
üzleti év könyvvizsgálati kötelezettségének kell
figyelembe venni, amelynek első napja a 2008-as
naptári évben van. Ekkor a megelőző két üzleti
év (a 2006 és a 2007) árbevételi és létszámadatainak figyelembevételével kell megállapítani,
hogy az említett mutatók kétéves átlaga alatta
marad-e a 100 millió forintnak és az 50 főnek.
Ez esetben a 2008-as üzleti évről (figyelembe
véve a számviteli törvény és egyéb jogszabályok
kötelező könyvvizsgálatra előírt rendelkezéseit is) készített éves beszámolót, egyszerűsített
éves beszámolót már nem kötelező könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni.
Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál, ha az
üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének
vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy
csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző
(első) üzleti évi (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni. Ha például a vállalkozó jogelőd nélkül 2007-ben jött létre, akkor
van az élőtársasági üzleti év és van a csonka
2007-es üzleti év.
A 2008. évi (első teljes naptári évi, illetve
2008-ban kezdődő üzleti évi) beszámoló könyvvizsgálati kötelezettségének vizsgálatánál ez a
vállalkozó figyelembe veheti a megemelt, 100
millió forintos értékhatárt. [2000. évi C. törvény 155. § (3)]

Könyvvizsgálati kötelezettség
terheli-e azt a korlátolt
felelősségű társaságot
és zrt.-t, amelynek árbevétele
és foglalkoztatottjainak
létszáma az 1., 2., 3., 4.
táblázatban szereplő példák
szerint alakult? A válaszokat
a táblázatok alatt közöljük.

1.

2006
2007
Előző két
év átlaga

Nettó árbevétel Átlagos foglalalakulása (e Ft) koztatottak
száma (fő)
86 000
35
106 000
35
96 000

35

Nem kötelező a könyvvizsgálat, mivel
● az éves nettó árbevétel nem haladja meg a 100 millió
forintot és
● az átlagos foglalkoztatottak száma nem haladja meg
az 50 főt.

2.

2006
2007
Előző két
év átlaga

Nettó árbevétel Átlagos foglalalakulása (e Ft) koztatottak
száma (fő)
86 000
50
106 000
60
96 000

55

Kötelező a könyvvizsgálat, mivel
● az átlagosan foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt.

3.

2006
2007
Előző két
év átlaga

Nettó árbevétel Átlagos foglalalakulása (e Ft) koztatottak
száma (fő)
95 000
35
145 000
35
120 000

35

Kötelező a könyvvizsgálat, mivel
● az előző évek nettó árbevétele meghaladja a
100 millió forintot.

4.

2006
2007
Előző két
év átlaga

Nettó árbevétel Átlagos foglalalakulása (e Ft) koztatottak
száma (fő)
95 000
50
145 000
60
120 000

55

Kötelező a könyvvizsgálat, mivel
● az éves nettó árbevétele meghaladja a 100 millió forintot és
● az átlagos foglalkoztatottak száma az 50 főt.

AZ MKVK SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGA

!

Megváltoztak a kön
könyvvizsgálói felelősség
szabályai
és így a kötelező felelősségbiztosítás
fe

■ Az új könyvvizsgálói törvény (2007. évi

LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint
a könyvvizsgálói közfelügyeletről) szabályozza
a könyvvizsgálói tevékenység felelősségi viszonyait. Ennek keretében megoldja azt a
korábbi bizonytalanságot, amely szerint a
társaságban végzett könyvvizsgálat esetén
felvethető mind a könyvvizsgáló, mind a
cég felelőssége, illetve bármelyikük biztosítása fedezetet nyújtott a kockázatra. Mivel
a polgárjogi szerződést a társaság köti, a
kártérítési felelősség is a céget és nem a természetes személy könyvvizsgálót terheli.
„60. § (2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a
könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel
tartozik (anyagi felelősség).”
Ennek megfelelően az a gyakorlat nem
megfelelő, hogy a társaságban dolgozó

könyvvizsgálók eegyéni biztosítással gondosfedezetről. Mostantól tehát egykodnak a fedeze
értelmű, hogy a könyvvizsgáló cégeknek
felelősségbiztosítással kell rendelkötelező felelőssé
kezniük.
„35. § Kérelem aalapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt kell adni annak a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek), amely megfelel az alábbi
követelményeknek…
g) a kamara alapszabályában meghatározott
mértékű, a Magyar Köztársaság területén végzett
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó könyvvizsgálói felelősségbiztosítással rendelkezik,…”
Ugyanakkor azoknak a könyvvizsgálóknak, akik társaságban (és csak társaságban)
dolgoznak, nem kell biztosítással rendelkezniük.
„11. § (1) A kamarába – kérelem alapján –
tagként fel kell venni azt a természetes személyt,
aki megfelel a következő feltételeknek
g) a kamara alapszabályában meghatározott

mértékű, a Magyar Köztársaság területén végzett
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó könyvvizsgálói felelősségbiztosítással rendelkezik,…”
11. § (3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti
feltételnek nem kell megfelelnie a természetes személynek, ha kizárólag könyvvizsgáló cég nevében
végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.”
Annak a könyvvizsgálónak, aki a társaságban végzett tevékenységen kívül egyéb
módon, magánszemélyként is tevékenykedik, szerződik, továbbra is kell egyéni
felelősségbiztosítással rendelkeznie, a csak
cégben dolgozóknak azonban felesleges, a
biztosító ilyen esetben nem is ﬁzetne kár
esetén.
A biztosítások módosításában, a kockázatviselés folyamatosságának biztosításában
a kamarai Biztosítási Alkusz Kft. áll a tagok
rendelkezésére.
E-mail:alkusz@mkvk.hu,
Telefon: (06-1) 473-4532

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

Szja 1%-os rendelkezés kérése
Dr. Rieb László a Könyvvizsgálók Nyelvi Oktatásáért elnevezésű alapítványt a Fővárosi Bíróság 2000. december 6-án közhasznú szervezetnek minősítette.
Az Alapítvány célja a könyvvizsgálók idegen nyelvi oktatásának korszerű biztosítása, illetve ennek támogatása különös
tekintettel az alábbiakra:
◆ korszerű ösztöndíjrendszer létrehozása a könyvvizsgálók idegen nyelvi oktatásának segítése és ez által az európai könyvvizsgálói szervezetekkel való hatékonyabb együttműködés céljából,
◆ az idegen nyelv oktatásában részt vevő könyvvizsgálóknak az idegen nyelv behatóbb elsajátítását célzó külföldi utakon való részvételének támogatása.
Ezúton kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadójának 1 százalékával szíveskedjen támogatni a könyvvizsgálók érdekeit
segítő alapítványunk céljainak megvalósítását.
Előre is köszönjük szíves támogatásukat.

Makács Pálné,
a kuratórium elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
18101326-2-42
A kedvezményezett neve:
Dr. Rieb László Alapítvány a Könyvvizsgálók Nyelvi Oktatásáért
2008. január • HÍRLEVÉL
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A 230. számú standard változásai
(Folytatás az 1. oldalról.)
másik, a vizsgálattal előzetesen kapcsolatba nem
kerülő tapasztalt könyvvizsgáló1 is ellenőrizni
tudja az elvégzett eljárások jellegét, ütemezését,
terjedelmét, az eljárások eredményeit, a megszerzett bizonyítékokat, a felmerült jelentős tényezőket és a levont következtetéseket.
A standard hasznosnak tekinti, ha a munkapapírokban található jelentős tényezőkről, illetve
azok kezeléséről a könyvvizsgáló összefoglalót
(zárójelentést) vagy egy indexjegyzéket készít.
Jelentős tényezőnek számítanak például:
• a 315. számú standardban felsorolt jelentős
kockázatot hordozó tényezők,
• azok a könyvvizsgálati eredmények, amelyek lényeges hibás állítást jeleznek, vagy amelyek fényében szükség van az előzetes kockázatbecslések és az azokra adott válaszok felülvizsgálatára,
• a megfelelő eljárások alkalmazását megnehezítő körülmények,
• a potenciálisan a jelentés módosítását eredményező megállapítások.
Mindenképpen dokumentálni kell ezen jelentős
tényezők megvitatását a gazdálkodó vezetésével,
munkavállalóival vagy külső szakértőivel.
Dokumentálni kell továbbá a munka elvégzőjének személyét, a munka ütemezését, az
áttekintő személyét, az áttekintés időpontját
és terjedelmét is.
A dokumentálás célja mindezeken túl,
hogy
• segítse a könyvvizsgálat tervezését és végrehajtását,
• segítse a könyvvizsgálat irányítását és felügyeletét,
• lehetővé tegye a könyvvizsgálati munkacsoporton belüli számonkérést,
• rögzítse a jövőbeli vizsgálatok szempontjából is jelentőséggel bíró tényeket,
• megalapozza egy tapasztalt könyvvizsgáló
által elvégzett minőség-ellenőrzés vagy külső ellenőrzés végrehajtását.

1 Olyan személy, aki kellő mértékben ért a könyvvizsgálat folyamatához, a könyvvizsgálati standardokhoz és egyéb vonatkozó jogszabályokhoz, ahhoz az
üzleti környezethez, melyben a vizsgált gazdálkodó
tevékenykedik, valamint a gazdálkodóra vonatkozó
könyvvizsgálati és számviteli kérdésekhez.

A könyvvizsgálónak dokumentálnia kell az
eltérés okait, és hogy a végrehajtott alternatív könyvvizsgálati eljárások hogyan érik el a
könyvvizsgálat célját akkor, ha kivételes körülmények esetén a könyvvizsgáló szükségesnek
ítéli meg a könyvvizsgálat körülményei szerint
releváns alapelvtől vagy alapvető eljárástól való eltérést.
Az elvégzett munkát és a levont következtetéseket a könyvvizsgáló szóbeli magyarázatai
önmagukban még nem támasztják alá. A dokumentációnak papíralapúnak, elektronikus
vagy másfajta adathordozón rögzítettnek kell
lennie, illetve megengedett a papíralapú bizonyíték beszkennelése is.
Ha a vizsgálati munka minőségének megítéléséhez ez szükséges, akkor a könyvvizsgálónak
biztosítania kell, hogy a bizonylatok magyar
nyelven is rendelkezésre álljanak. (A korábbi
előírással ellentétben nem kell minden tényt
magyar nyelven dokumentálni.)
Továbbra sem kell mindent dokumentálni,
amit a könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló
mérlegel, hanem csak azt, amit szükségesnek
lát. Nem képezi a dokumentáció részét a feleslegessé vált piszkozat, a nem végleges vélemény,
a javított dokumentumok előzetes példányai,
illetve a dokumentáció másolata és az esetleges ellentmondások feloldása után helytelennek
vagy túlhaladottnak tekinthető dokumentáció
sem. (Az ellentmondásnak vagy következetlenségnek a kezelési módját viszont tartalmaznia
kell a dokumentációnak.)
A végleges könyvvizsgálati dosszié össze-

állítását a könyvvizsgálói jelentés dátumától
számított 60 napon belül célszerű befejezni.
Ez a határidő nem azt jelenti, hogy ebben az
időszakban még könyvvizsgálati bizonyítékokat kell gyűjteni vagy új következtetéseket lehet levonni. A módszertani segédlet szerint
„A végleges könyvvizsgálati dosszié összeállítása egy
adminisztratív folyamat, amelynek során a következő változtatásokat lehet elvégezni a könyvvizsgálati
dokumentációban:
• a túlhaladottá vált dokumentáció törlése vagy
kivétele,
• a munkapapírok rendezése, összegyűjtése és kereszthivatkozásokkal való ellátása,
• a befejezési ellenőrzőlistáknak a dosszié összeállítási folyamattal kapcsolatos aláírása,
• az olyan könyvvizsgálati bizonyíték dokumentálása, amelyet a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentés
dátuma előtt szerzett meg, vitatott meg és egyeztetett a
könyvvizsgálati munkacsoport releváns tagjaival.”
Kivételes körülmények felmerülése esetén
szükséges lehet új vagy kiegészítő eljárásokat
végeznie a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálati
jelentés dátuma után is. Ilyenkor ezeket a körülményeket, valamint a dokumentáció általános
követelményeinek megfelelő elemeket kell rögzíteni. A véglegesített könyvvizsgálati dossziéban
már nem lehet dokumentációt törölni vagy a
megőrzési határidő lejárta előtt megsemmisíteni.
(A vizsgált beszámolót és a jelentést 10 évig, a
dokumentációt 8 évig kell megőrizni.) A meglévő dokumentáció azonban módosítható és új
elemekkel bővíthető a változtatás dátumának,
okának és a könyvvizsgáló következtetéseire
gyakorolt hatásának feltüntetésével.
DR. LUKÁCS JÁNOS,
az M K VK e l n ö ke

bekezdése a következők szerint renSok megkeresés érkezett a tagoktól a könyvvizsgálati iga- KÖZLEMÉNY delkezik:
zolványok cseréjével kapcsolat„(4) Az e törvény hatálybalépésekor érvényban. A félreértések elkerülése érdekében a ben lévő, a Kkt. 10. §-ának (4) bekezdése szerinti
Magyar Könyvvizsgálói Kamara felhívja a könyvvizsgálói igazolványokhoz ugyanazon jogok
tagok figyelmét, hogy a régi könyvvizsgála- és kötelezettségek kapcsolódnak, mint az e törvény
ti igazolványok érvényesek, tehát nem köte- 16. §-a alapján kiállított igazolványokhoz.”
lező a cseréjük.
A könyvvizsgálói törvény 16 §-ának (4) és (5)
Jogszabályi háttér
bekezdésének előírása szerint:
Az alapszabály 100. pontja kimondja:
„(4) A könyvvizsgálói igazolvány feljogosítja a kamarai tag könyvvizsgálót a „hites könyvvizsgáló”
„100. Ezen alapszabály hatályba lépése előtt kiadott cím használatára.
bélyegző érvényes mindaddig, amíg az visszavonás- (5) A kamara gondoskodik arról, hogy az érvényben
ra nem kerül, vagy a kamarai tag könyvvizsgáló lévő könyvvizsgálói igazolványok mintája a kamara
honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon
annak cseréjét, pótlását nem kéri.”
A könyvvizsgálói törvény 203 §-ának (4) megtekinthető legyen.”

OLVASSA A SZAKMÁT ON-LINE IS!
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a SZAKmát kiadó SALDO Zrt. megállapodása alapján a kamarai tagok számára a 2008. évben ingyenesen elérhető
a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat az interneten is, www.szak-ma.hu. A közeljövőben minden kamarai tag a kamaránál megadott e-mail címén értesítést
kap az elérés módjáról.
Jó böngészést!
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NYELV TANFOLYAMOK – 2008. FEBRUÁR

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását
és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány
2008. februárban induló tanfolyamain!
Angol kezdő – normál (1. szint)
2008. február második hetében
Hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra)
Kedd, csütörtök 17.00–19.25
(heti 2x3 óra)
●
Német, francia, olasz, spanyol
kezdő – normál
2008. február 12-től
Kedd, csütörtök
9.00–11.30/17.00–19.25
(heti 2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai –
intenzív
2008. február 4–9. és február 18–22.
9.00–14.00 (napi 6x45 perc)
●
Angol középhaladó és kezdő normál
folyamatosan lehet becsatlakozni már
meglévő csoportjainkba
hétfő, szerda 8.30–11.00 (középhaladó)
kedd, csütörtök 17.00–19.25 (kezdő)
(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

Helyszín: MKVK 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.,
igény szerint a helyi szervezeteknél is.
Az intenzív kurzusok ára: 36 000 Ft + áfa (30 óra) – (3 fő esetén 42 500 Ft + áfa)
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
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ
ADOMÁNYOZÁSÁRA
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése 2004. december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával Dr.
BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJAT (a továbbiakban: ÉLETMŰDÍJ) alapított.
Az ÉLETMŰDÍJ azon természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, illetve nemzetközi elismertetéséhez.
Az ÉLETMŰDÍJBAN részesülő személyre az MKVK tagjai tehetnek javaslatot.
Felkérjük az MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező JAVASLAT-nak megfelelő formai és tartalmi követelmények figyelembevételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit a 2008. évben méltónak tartanak az ÉLETMŰDÍJRA.
A javaslatot kérjük 2008. június hó 15-ei beérkezési határidővel az MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETÉHEZ (MKVK 1063 Budapest, Szinyei
Merse u. 8.) címezve ajánlott küldeményként eljuttatni.
A FELHÍVÁS és annak MELLÉKLETE az MKVK honlapjáról (www.mkvk.hu) letölthető.
AZ MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETE

MELLÉKLET
(A JAVASLATOT NYOMTATOTT FORMÁBAN KÉRJÜK ELKÉSZÍTENI)

A JAVASLATTEVŐ:
Neve, címe: .................................................................................................................................................................................
Helyi szervezetének megnevezése: ......................................................................................................................................
Kamarai tagsági száma: ...........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................... Faxszáma: ..................................................................................

JAVASLAT

Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ
adományozására
A JAVASOLT TERMÉSZETES SZEMÉLY:
Neve: .............................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................................................................................................
Helyi szervezetének megnevezése: ......................................................................................................................................
Kamarai tagsági száma: ...........................................................................................................................................................
A szakmai tevékenység (életút) bemutatása, amely megalapozhatja az Életműdíj odaítélését.
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Dátum: ………………….............................………………
………………………..................…………..
aláírás
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