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AJÁNLÓ
Küldöttgyűlési
határozatok
A május 15-én megtartott küldöttgyűlés az elnöki és bizottsági beszámolók mellett elfogadta a kamara
ez évi üzemgazdasági tervét 4

A minőség-ellenőrzési
bizottság hírei
Jó tudni igazolási kérelemről,
határidőkről, jogi helyzetről
és szankciókról, ha az ellenőrzött
miatt meghiúsult a minőség5
ellenőrzési eljárás.

A könyvvizsgáló
kérdez, a konzultációs
szolgálat válaszol
A rovat egyik témája a vitatott
könyvvizsgálói munkadíj, a másik
pedig az, hogy köztulajdonban
álló társaságnál kötelező-e
6
a könyvvizsgálat?

Közélet
és Könyvvizsgálat
A XVIII. Országos Könyvvizsgálói
Konferencia részletes programját
ismertetjük, valamint közöljük
az árakat is tartalmazó
7-8
jelentkezési lapot.

Beszámoló
a kamara 2009. évi működéséről,
valamint az elnökség és az elnök
2009. évi tevékenységéről
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. május 15-ei
küldöttgyűlése elfogadta a kamara 2009. évi működéséről,
valamint az elnökség és az elnök 2009. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Beszámoló a kamara elnökségének
2009. évi tevékenységéről
A kamara elnöksége 2009-ben kilencszer ülésezett, ebből 7 rendes és két rendkívüli (a két
küldöttgyűlés előtt) ülést tartott, ebből négy
alkalommal a területi szervezetek elnökeivel
kibővítetten. Három esetben történt ülés nélküli távszavazás az új standardok, illetve a
szakmai kompetenciavizsga díjának elfogadásával kapcsolatosan.
Az elnökségi ülések minden esetben határozatképesek voltak. Az elnökség a munkáját
egész évben a Kkt. és a kamarai alapszabály
előírásai szerint végezte, határozatairól a tagság
a kamarai Hírlevélben értesülhetett.
Az elnökség 2009-ben az alábbi kiemelt tevékenységeket végezte el.
•Gondoskodott a küldöttgyűléseken hozott
határozatok végrehajtásáról; a kamarai szabályzatok kiadásáról; az új könyvvizsgálati standardok elfogadásáról és megjelentetéséről.
•Véleményt nyilvánított és javaslatokat tett
a könyvvizsgálókat érintő jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben.
•Másodfokon elbírált 4 db fegyelmi és 5
db felvételi fellebbezést, amelyeket a fegyelmi
és a felvételi bizottság elsőfokú döntése ellen
nyújtottak be.
•Az elnökön és az alelnökökön keresztül
kapcsolatot tartott a könyvvizsgálók nemzetközi szervezeteivel.

•Felügyelte és ellenőrizte az OKKT tevékenységét. Megtárgyalta az okleveles könyvvizsgálói képzés tananyagainak és vizsgakérdéseinek helyzetét.
•Felügyelte és ellenőrizte az okleveles könyvvizsgálói képzést és a könyvvizsgálók szakmai
továbbképzési rendszerét, melynek keretében
jóváhagyta a kötelező oktatás lebonyolításának 2009. évi elveit.
•Kialakította a könyvvizsgálókra vonatkozó
2009. évi adatszolgáltatás rendjét és határidejét, valamint a szakmai felelősségbiztosítási
kötelezettség teljesítésének irányelveit.
•Az eredményesség és a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében értékesítette
egy szakmai befektető csoportnak az Alkusz
Kft. 75%-át.
•Határozott egy új, Könyvelői szakmai tagozat létrehozásáról, amely a számviteli szolgáltatások területen dolgozó könyvvizsgálókat
fogja össze; megállapította az új tagozat feladatkörét, kapcsolatát a kamara elnökségével
és bizottságaival.
•Elfogadott 32 új könyvvizsgálati standardot.
•Elfogadott nyolc területi szervezet munkájáról szóló beszámolót.
•Elfogadta a kamarai tagozatainak beszámolóit.
•Elkészített egy jelentést a decemberi küldöttgyűlésre a tagdíjreformmal kapcsolatosan.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE
•Pályázatot írt ki az alacsony jövedelmű
kamarai tagok munkáját segítő könyvvizsgálati szoftverek beszerzésének támogatására,
melyre 70 db igénylés érkezett.
•Összesen 116 határozatot hozott.

Beszámoló a kamara elnökének
2009. évi tevékenységéről
A kamara elnöke 2009-ben is számos fórumon képviselte a kamarát; irányította a kamara
működését; felügyelte a kamara alelnökeinek,
a fegyelmi megbízottnak, a bizottságok elnökeinek, valamint a főtitkárnak a tevékenységét;
féléves időtartamokra elkészítette az elnökség
előzetes munkatervét, összehívta és levezette az elnökségi üléseket. Ezenkívül a kamara
elnökének 2009. évi főbb tevékenységét az
alábbiakban lehet még felsorolni.
•Részt vett a területi szervezetek taggyűlésein, ahol a kamara belügyeivel és a könyvvizsgálat aktuális kérdéseivel kapcsolatosan
tartott előadásokat, valamint válaszolt a tagság által feltett kérdésekre. Felkérésre több
helyen tartott kreditpontos szakmai előadást
a könyvvizsgálói jelentésről.
•Személyes megbeszéléseket folytatott más
országok kamarai vezetőivel. A szakmai alelnökkel együtt részt vett a FEE konferenciáján
Lisszabonban, valamint a visegrádi négyek találkozóján a Magas Tátrában.
•Több ízben folytatott tárgyalásokat a pénzügyminiszterrel a kamarai és a számviteli törvény változtatásáról, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetőivel az elektronikus
közzététellel kapcsolatosan, az Önkormányzati Minisztérium képviselőivel a társasházak
könyvvizsgálatáról, a Gazdasági Versenyhivatal
vezetőivel a könyvvizsgálói díjak minimumának meghatározásáról, az APEH vezetőivel a
mikrovállalkozások adóellenőrzési feladatainak
átvállalásáról, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti
Bizottság, a PSZÁF és az Állami Számvevőszék
elnökével a kamara és a szervezetük közötti
együttműködés javításáról, a Magyar Szakmai
Kamarák Szövetségével a kamarák jövőjéről és
a közös problémák megoldásáról, valamint a
Menedzserek Országos Szövetségével a rejtett
gazdaság és a korrupció elleni harcban betöltött közös feladatainkról.
•Képviselte a kamarát más társszervezetek
által rendezett konferenciákon.
•Három Fórumot rendezett a kamara központjában a Top 25 könyvvizsgáló cég vezetőinek
részvételével, amelyen a válsággal kapcsolatos
könyvvizsgálói feladatok összehangolásáról, a
kamara által javasolt törvénymódosításokról
és az adóhivatallal való együttműködés megújításáról volt szó.
•Többször részt vett a kamara bizottságainak, illetve szakmai tagozatainak ülésein, és
az általuk szervezett programokon előadást
tartott.
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•A kamara jövőbeni működésének stratégiai kérdéseivel kapcsolatban egy 14 kérdésből
álló kérdőívet állított össze és küldött ki a helyi szervezetek vezetőihez, illetve a tagsághoz
megvitatásra és véleményezésre annak kapcsán,
hogy a májusi küldöttgyűlésen felvetődött a
kamarai tagdíj csökkentésének kérdése.
•Együttműködési szerződést írt alá az
MCM Zrt.-vel a gazdaság megtisztulását és
a könyvvizsgálati feladatok bővítését elősegítő cégminősítések („Bizalomvédjegye” mozgalom) beindításával és elterjesztésével kapcsolatosan.
•A fegyelmi megbízott javaslatára 232 esetben rendelt el fegyelmi eljárást.
•Főszerkesztő-helyettesként havonta részt
vett a SZAKma szerkesztőbizottsági ülésein,
amelyeken igyekezett a folyóirat arculatát és
tartalmát a kamara és a könyvvizsgálók érdekében befolyásolni, továbbá az általa megjelentetett cikkekkel a könyvvizsgálókat tájékoztatni, munkájukat segíteni.
•Engedélyezte a kamara szabad pénzeszközeinek kamatozó betétszámlán történő lekötését.
•Felügyelte a Dr. Bartók Nagy András Életműdíj odaítélésével összefüggő feladatokat ellátó „Díjazó Testület” tevékenységét, bár sajnálatos módon 2009-ben a kevés ajánlás miatt
nem került sor életműdíj átadására.
•Irányította a kamara pr-feladatait, törekedett a folyamatos és a jó kapcsolattartásra a
médiával. A kamara hírnevét erősítendő előadásokat tartott más szervezetek konferenciáin, felszólalt különféle fórumokon, tévé- és
rádióműsorokban és sajtóorgánumok hasábjain,
valamint megjelent enciklopédiákban. Engedélyezte, hogy a kamara nevében az elnökségi
tagok, illetve tagozati vezetők interjút adjanak.
Tiltakozását fejezte ki, ha téves információk és
értelmezések következtében a média és egyes
szervezetek rossz hírben tüntették fel a szakmát, illetve a könyvvizsgálókat.
•Tájékoztatta az elnökséget a kamarai szabályzatalkotás és szabályzatmódosítás tárgyában hozzá érkezett kezdeményezésekről, és
az indítványok elnökségi elfogadása esetén
gondoskodott a szabályzat (szabályozás) elkészítéséről.
•Havonta részt vett és beszédet mondott az
új kamarai tagok eskütételén, illetve a könyvvizsgálói oklevelek ünnepélyes átadásán.

A kamara középtávú programjából
2009-ben teljesített célkitűzések
•Biztosított a kamara likviditása és eredményessége.
•Tovább növekedett a kamara szakmai
szolgáltatásainak színvonala és mértéke.
2009-ben a konzultációs testület már 320,
a tagságtól beérkezett kérdésre adott térítés
nélkül választ.

•Egyszerűsödött a kis-és közepes vállalkozások könyvvizsgálatának tervezése és a
kreditpontok megszerzésének szabályozása;
megszűnt a száraz bélyegző kötelező használata és a kötelező banki egyenlegközlők
bekérése.
•Konkrét elképzelés fogalmazódott meg a
kamara budapesti ingatlanainak értékesítése
és egy új, összevont, többfunkciós ingatlan
megvásárlásával kapcsolatban, amelyet azonban a kamara vezetése egybehangzó támogatás hiányában egyelőre elvetett.
•A kamara központja a Kkt. által előírt hatósági feladatainkat folyamatosan ellátja.
•Aktualizálásra kerültek a kamara legfőbb
szabályzatai.
•A kamara Békéltető Testületének 2009ben nem volt teendője.
•Az MKVK Díjazó Testülete a túlságosan
kevés beérkezett javaslat miatt úgy döntött,
hogy 2009-ben nem kerül átadásra a Dr. Bartók Nagy András életműdíj.
•Növekedett a minőség-ellenőrzés szakmai
színvonala és a tagság részéről annak elfogadottsága, de a Ket. szerinti határozatok meghozatalában és kipostázásában sajnos még
voltak kisebb-nagyobb csúszások.
•Sikerült kivédeni számos, a kamarára nézve kedvezőtlen törvénymódosítást.
•21,4%-kal több költségvetési forrást szereztünk a kamara közszolgálati feladatainak
ellátására.
•Új helyszínen, Balatonalmádiban, de a
korábbiakhoz hasonló sikerrel (magas részvétellel és szakmai színvonalon) került megrendezésre a XVII. Országos Könyvvizsgálói
Konferencia.
•További előrelépések történtek a kamara
egységes adatbázison alapuló integrált informatikai rendszerének kiépítésében, a kamara
gazdálkodási adatainak feldolgozási és tervezési rendszerében, továbbá az ügyfélkapus
regisztráció elterjedésében.
•Véglegesen és zökkenőmentesen áttértünk
mind a tervezésben, mind a könyvelésben
az üzemgazdasági szemléletre, mellyel a kamara főbb tevékenységi funkciói, bevételei
és költségei jobban nyomon követhetők és
elemezhetők.
•Szinte valamennyi kamarai tag rendelkezik
internet-elérhetőséggel és e-mail címmel; így
sikeresen bevezetésre került a kamarai tagdíj
elektronikus számlázásának rendszere.
•Az előzetes egyeztetések, konzultációk,
kibővített elnökségi ülések, bizottsági tagok
beszámolói révén javult az információáramlás a kamara központja és a területi szervezetek között, így a döntések is megalapozottabbak.
•A területi szervezetek rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartottak mind az aktív,
mind pedig a szüneteltető tagjainkkal. Többszöri időpontban és helyszínen biztosították
számukra a kötelező, ingyenes szakmai to-

vábbképzésen való részvétel lehetőségét, és
számos szakmai rendezvényt tartottak az aktuális, tagokat érintő témákban. Ugyanakkor
a taggyűlések látogatottságában már kedvezőtlenebb a kép: három megyét leszámítva
a meghirdetett első időpontra még nem volt
meg a határozatképesség. A legtöbb megyében közös programokat rendeznek a számviteli szakemberek, az adótanácsadók és a
pénzügyi ellenőrök egyesületével.
•A kamara szakmai tagozatai – azonos
szakterületen tevékenységet végző kamarai
tagok szakmai közösségei – 2009-ben is eredményes munkát végeztek.
•A kamara bizottságai havonként megtartott ülésein az egyre növekvő leterheltségük ellenére is szakszerűen és lelkiismeretesen látják el a szabályzataikban foglalt
feladataikat.
•A kamara szakmai alelnöke a szakértői
bizottság munkájának irányítása mellett vezette azt az elnökség által létrehozott Díjtételi munkabizottságot, amely kidolgozott egy
sémát a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó
díjak meghatározására.
•A kamara képviselői a társasházak könyvvizsgálatával kapcsolatosan többoldalú szakmai megbeszéléseken (Pénzügyminisztérium,
önkormányzatok, kamarai belső megbeszélések) vettek részt és fejtették ki álláspontjukat
a szakma érdekében.
A szakmai alelnök vezetésével Lektori Bizottság jött létre az új nemzetközi könyvvizsgálati standardok (ISA-k) fordításának
lektorálására.
A FEE és az IFAC szervezeteitől érkező
kérdőívek megválaszolása, aktualizálása a
szakmai alelnök koordinálásával történt, egyben részt vett a nemzetközi könyvvizsgálati
standardok fordításával foglalkozó szakértői
csoport ülésein Brüsszelben.
A szakmai alelnök vezetésével megtörtént
a Moneyval (az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Intézkedéseket Értékelő Szakértői Bizottsága) által kezdeményezett, negyedik körös
országvizsgálatra való felkészülés.
•A kamara nemzetközi alelnöke 2009-ben
a költségracionalizálást szem előtt tartva szervezte a kamara nemzetközi tevékenységét, és
ezzel közel ötmillió forint megtakarítást értünk el a tervezetthez képest, amely elsősorban a kiutazások jól átgondolt tervezésének,
valamint a FEE munkabizottsági képviselőnk
visszahívásának volt köszönhető. 2009-ben
18 nemzetközi eseményen, konferencián és
megbeszélésen vettek részt a kamara képviselői. A FEE tanácsa és az IFAC fejlődő országok bizottsága 2009-ben is negyedévente
tartott üléseket. A kiutazások – néhány esettől eltekintve, amikor a távolabbi helyszínre
már a kiutazás hosszabb időt vett igénybe –
átlagosan két napig tartottak.
A nemzetközi könyvvizsgálati standardok

(ISA-k) fordításával foglalkozó szakértői csoport háromszor ülésezett Brüsszelben.
A határ menti szakmai szervezetek 3. találkozójára Ukrajna szervezésében került sor,
amely a 8. direktívára történő felkészülés jegyében zajlott.
Részt vettünk a Román Pénzügyi Könyvvizsgálók Kamarájának közgyűlésén és az Olasz
Könyvvizsgálói Kamara 1. Kongresszusán.
Együttműködési megállapodást kötöttünk
két román szakmai szervezettel (CAFR és
CECCAR).
A nemzetközi tagdíjakat tekintve a FEE
tagdíja 2009-ben 3%-kal csökkent, az IFAC-é
viszont közel 60%-kal emelkedett.
•A kamara háttérintézményei közül az
Oktatási Központ Kft. – a kamara egyszemélyes vállalkozása – 2009-ben 45 606 e Ft
adózott eredményt ért el, és 50 millió forint
osztalékot fizetett a kamarának. A kft. a nyereség növelése érdekében a jövőben jelentős
profilbővítést tervez, amely elképzeléseket a
kamara elnöksége jóváhagyta.
•A Biztosítási Alkusz Kft. bevételei 9,1%-kal
emelkedtek, s ezzel sikerült 2009-ben 2047
e Ft adózott eredményt elérni. A kamara a
kft. megalapítása óta első ízben osztalékot
is kap egymillió forint értékben.
•A kamara mindkét alapítványa veszteséggel zárta a 2009-as évet is. A könyvvizsgálók nyelvi oktatását támogató Rieb László
Alapítványban 260 e Ft, míg a nemzetközi
számviteli standardok adaptálásáért és kiadásáért létrejött Magyar Számvitel Fejlesztéséért
Alapítvány 6988 eFt veszteséget ért el. (Ezen
utóbbi alapítvány vesztesége a raktáron maradt szakkönyvek után elszámolt értékvesztésből fakadt.)

annak érdekében, hogy a könyvvizsgálók a
jövőben ne csak egyedül dolgozzanak.

2009-ben elkezdett,
de a következő évre átnyúló
feladatok

•A kamarai törvény módosításával szándékunkban áll elérni, hogy a kamara végezhessen választott bírósági tevékenységet, illetve
integrálhassa tagjai közé a mérlegképes könyvelőket és az egyéb érdeklődőket.

•Ki kell dolgozni egy iránymutatást a kamarai megtakarítások hasznosítására, a kamarai
szolgáltatások növelésére, amely a létrehozott
ad hoc bizottság egyik legfőbb feladata a tagdíjrendszer átgondolása mellett.
•Folyamatban van az önkormányzatok, a
konszolidált beszámolók és az átalakulások
könyvvizsgálati módszertanát segítő kézikönyvek és minőség-ellenőrzési útmutatók
kidolgozása.
•Továbbra is szorgalmazni és támogatni
kell, hogy egyre több könyvvizsgáló használjon munkája során könyvvizsgálatot segítő programokat, illetve folytatni kell azok
szakértő bizottság általi minősítését.
•Erősíteni kell a hálózati rendszer elterjedésének propagandáját, előnyeinek kiemelését

•A könyvvizsgálói képzés és továbbképzés,
valamint a mentori rendszer felülvizsgálata
révén jelentős változtatások, egyszerűsítések
kerülnek folyamatosan a küldöttgyűlés elé,
illetve törvénymódosítási javaslatként az illetékes hatóságok felé beterjesztésre.
•Növelni kell a kreditszerzés távoktatásban, elektronikus előadások megtekintésével
elérhető módjait és népszerűsíteni kell ezek
elterjedését, használatát.
•Folytatni kell a kamara valamennyi szabályzatának aktualizálását.
•El kell készíteni egy módszertani kézikönyvet, amely a könyvvizsgálat teljes folyamatát lefedi.
•Növelni kell azon szolgáltatások színvonalát, hatékonyságát, szakszerűségét és gyorsaságát, amelyekkel segíteni és támogatni lehet
a kamarai tagok munkáját: információközvetítés, honlap, hírlevél, tanácsadások, konzultációk, módszertani útmutatók, segédletek,
állásfoglalások, szabályzatok készítése.
•Folytatni kell a nemzeti könyvvizsgálati standardok megújítását, korszerűsítését,
fenntartva és állandóan aktualizálva az összhangot a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal.
•Tovább kell fejleszteni a könyvvizsgálók
minőség-ellenőrzési rendszerét.

•Tovább kell bővíteni és korszerűsíteni az okleveles könyvvizsgálói képzés tananyagait.
•Próbálkozunk csökkentést elérni a nemzetközi könyvvizsgáló szervezetek részére
fizetendő tagdíjakból.
•Törekedni kell arra, hogy a közérdeklődésre számot tartó cégek könyvvizsgálóinak
minőség-ellenőrzése továbbra is a kamarán
belül maradjon.
•Mindent meg kell tenni annak érdekében,
hogy a könyvvizsgálat értékhatára ne változzon, illetve a közpénzek felhasználásának ellenőrzésében minél szélesebb körben vegyék
igénybe a könyvvizsgálatot.
DR. LUKÁCS JÁNOS
az M K VK e l n ö ke
2010. június • HÍRLEVÉL
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KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK (2010. MÁJUS 15.)
évi összesített üzemgazdasági tervét az alábbi
fő számokkal:
– adózás előtti eredmény:
27 157 e Ft
– mérlegfőösszeg:
1 350 959 e Ft

1/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében 81 igen, 1 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett elfogadta a kamara, valamint
az elnökség, az elnök, a fegyelmi megbízott és a
kamara bizottságainak 2009. évi működéséről és
tevékenységéről szóló beszámolókat.

4/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés 82 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a megvitatott és elfogadott kiegészítéssel elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara alapszabályának előterjesztés szerinti
módosítását.

2/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság véleményének és a kamara könyvvizsgálójának jelentése ismeretében 83 igen, 1 nem szavazattal
elfogadta a kamara 2009. évi összesített pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló, valamint a
kamara 2009. évi számviteli beszámolóját az
alábbi fő összegekkel:
– mérlegfőösszeg
1 328 408 e Ft
– alaptevékenység eredménye 133 470 e Ft
– vállalkozási tevékenys. eredm. 62 504 e Ft
A kamarai tevékenység összesen 195 974 e Ft
mérleg szerinti nyereségét a tőkeváltozásba kell
átvezetni.

5/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását.
6/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés 82 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara etikai szabályzatának
előterjesztés és írásbeli módosító indítvány szerinti módosítását.

3/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében 79 igen, 3 nem szavazattal,
3 tartózkodás mellett elfogadta a kamara 2010.

7/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés 77 igen, 4 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadta a pénzmosás és

a terrorizmus megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatot és annak
mellékleteit.
8/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés 72 igen, 6 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett, a megvitatott és elfogadott
kiegészítéssel jóváhagyta a minőség-ellenőrzési
bizottság szervezeti és működési szabályzatát.
9/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés a minőség-ellenőrzési bizottság hetedik tagjának 83 támogató szavazattal dr.
Abonyi Jánost választotta meg.
10/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés 70 igen, 8 nem szavazattal,
6 tartózkodás mellett a Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében is felelős könyvvizsgálóként
pedig Kötcseiné Gyimesi Katalint választotta meg
2012. május 30-ig a Magyar Könyvvizsgálói Kamara könyvvizsgálójának.
11/2010. (5. 15.) Kgy. számú határozat
■ A küldöttgyűlés 52 igen, 20 nem szavazattal,
6 tartózkodás mellett a könyvvizsgáló díjazását
mindkét évre 1 750 e Ft-ban állapítja meg.
DR. LUKÁCS JÁNOS
az MK VK e l n ö ke

NYELV TANFOLYAMOK – 2010. JÚLIUS

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását és szakmai szókincsét
a Rieb Alapítvány júliusban induló tanfolyamain:
Angol kezdő – normál (1. szint)
2010. július 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
2010. július 13-tól és július 20-tól
Kedd, csütörtök 9.00–11.30/7.00–19.25 (heti 2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai – intenzív
2010. július 12–16, július 26–30.
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)

Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!
Helyszín: MKVK Budapest, Szinyei Merse u. 8., igény szerint a helyi szervezeteknél is!
Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket! Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a kihelyezett tanfolyam szervezését
Kérjük
szervezését.
Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4–6 fő
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 MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG HÍREI

Tájékoztatás igazolási
kérelem benyújtásával
kapcsolatban
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hatályos
minőség-ellenőrzési eljárási szabályzata 23/b
pontja alapján (a továbbiakban: szabályzat) − a
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény
(a továbbiakban: kkt.) rendelkezéseivel összhangban –, ha a minőség-ellenőrzésre való kijelölés megtörtént, az ellenőrzöttel a vizsgálat
helyszíne és időpontja egyeztetésre kerül. Több
esetben előfordult, hogy a minőség-ellenőrzés
az ellenőrzött akadályoztatása miatt nem zajlott le. A szabályzat III. fejezete (17) bekezdése értelmében, a minőség-ellenőrzés (3) g
pontban meghatározott valamennyi eleme
kamarai hatósági eljárás [kkt. 5. § k)]. Tekintettel arra, hogy a kamara hatósági eljárása során főszabály szerint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban:
ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az elmulasztott eljárási cselekmények igazolási kérelemmel igazolhatók.
A ket. vonatkozó 66. §-ának (1) bekezdése
alapján, aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. A
(2) bekezdés szerint az igazolási kérelemről az
a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt, így jelen esetben a minőség-el-

lenőrzési bizottság. A (4) bekezdés kimondja,
hogy az igazolási kérelmet a mulasztásról
való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő öt munkanapon belül, de
legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy
az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. A (5) bekezdés rendelkezik arról, hogy
a határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az
elmulasztott cselekményt is, amennyiben
ennek feltételei fennállnak.
A hat hónapos jogvesztő határidő-kikötés
jogbiztonsági szempontból került a törvénybe,
ennél tovább nem lehet az eljárás kimeneteléről
bizonytalanságban tartani a hatóságot. A kkt.
67. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az
igazolási kérelmet benyújtó személyt eljárásjogi
szempontból olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem mulasztott volna. Ennek érdekében a
hatóság a döntését módosítja vagy visszavonja,
az eljárást megszüntető döntésének visszavonása
esetén az eljárást folytatja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel. Az igazolás azt
kívánja lehetővé tenni, hogy aki önhibáján kívül mulasztott, az emiatt ne kerüljön hátrányos
helyzetbe, aki azonban ezt az önhibát nem
igazolja, vagy túllépte a törvényben előírt
6 hónapos jogvesztő határidőt, és ennek el-

lenére nem tesz eleget a hatóság kötelezésének, jogsértést követ el. Ekkor a ket. 61.
§-ának rendelkezései értelmében az eljárás
akadályozásának következményeit kell alkalmazni. [61. § (1)] Az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható módon
történő megszegése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. A (2) bekezdés szerint az
eljárási bírság legkisebb összege esetenként
ötezer forint, legmagasabb összege − a 141.
§ (1) bekezdésében foglalt eltéréssel − természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint. A
(3) bekezdés alapján az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
Az igazolási kérelem egy konkrét időpont elmulasztásának igazolására szolgál, amennyiben
tartósan fennáll az önhiba (pl. tartós betegség),
az ellenőrzött kérheti az eljárás felfüggesztését a
ket. 32. §-ának (3) bekezdése alapján, azaz az
eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy
alkalommal az ügyfél is kérheti. Az eljárás az
ügyfél kérelmére akkor függeszthető fel, ha
• azt jogszabály nem zárja ki, és
• nincs ellenérdekű ügyfél, vagy az ellenérdekű ügyfél az eljárás felfüggesztéséhez hozzájárul, vagy az ellenérdekű ügyfél érdekét az
nem érinti.
A kérelemről végzésben dönt a hatóság. Az
ügyfél eljárást felfüggesztő kérelme azonban
csak akkor teljesíthető, ha az nem a döntéshozatal vagy a végrehajtás késleltetésére irányul.
Fontos hangsúlyozni, hogyha az ellenőrzés alá
vont gondatlan vagy szándékos magatartásával
akadályozza a minőség-ellenőrzés lefolytatását
a kkt. rendelkezéseivel összhangban a kamara
etika szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló
szabályzatának [C) 2.2 pontja] értelmében fegyelmi vétséget követ, ami fegyelmi büntetést
von maga után.
2010. június 17.
SZABÓ ZSUZSANNA
az M KVK M in őség- ellen őr z ési Bizo t t s á g á n a k
e l n ö ke
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A könyvvizsgáló kérdez,
a konzultációs szolgálat válaszol
Közérdeklődésre számot tartó olvasói kérdéseket és a konzultációs szolgálat szakértője
által adott válaszokat rendszeresen közöljük. Továbbra is várjuk a szabályzatokkal,
számvitellel, adózással és könyvvizsgálattal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
kérdéseiket a konzultációs szolgálat honlapján vagy a konzultációs adatlap beküldésével a konzultaciosszolgalat@mkvk.hu e-címre.
Kft. jogelődjének tulajdonosa 2007. szeptember 27. napján kötött kamarai tag
könyvvizsgálóval megbízási szerződést a
könyvvizsgálói feladat ellátására.
Tekintettel arra, hogy a kft. a könyvvizsgáló által elvégzett munka minősége miatt
nem kívánta tovább folytatni a megbízási
szerződést, törvény adta lehetőségével élve
2009. november 11. napján taggyűlés keretében a megbízási szerződést megszüntette és új könyvvizsgálóval kötött megbízási
szerződést. Ezen tényről levélben tájékozatta az első könyvvizsgálót.
Ügyfelem jogi képviselője útján vitatja az
első könyvvizsgáló által 2009 novemberében
kiállított számla jogosságát, amely a szerződés szerint minden jogalapot nélkülöz, mivel
a 2009. gazdasági évre vonatkozóan könyvvizsgálói munkát nem végzett.
A 2009. évi beszámoló könyvvizsgálatáért kéri a munkadíjat, annak ellenére, hogy

„A szerződés szerint a könyvvizsgálati díj a
könyvvizsgálói záradék és jelentés kibocsátását követően esedékes.”
A kérdés az, hogy amennyiben naptári évhez igazodó üzeleti év szerint működik a cég,
és a taggyűlés 2009. november 11. napján
felmondta a könyvvizsgáló megbízási szerződését, jogosult-e a könyvvizsgáló munkadíjat felszámítani, ha a Megbízási szerződés
értelmében: „A szerződés szerint a könyv-

vizsgálati díj a könyvvizsgálói záradék és jelentés kibocsátását követően esedékes.”

A kkt. 54. §-a szerint a könyvvizsgálónak,
könyvvizsgáló cégnek joga van a megfelelő díjazáshoz, ami szabad megállapodás tárgya.
A Ptk. megbízási jogviszonyt szabályozó 478.
§ (1) bekezdése a kamarai törvényhez hasonlóan rögzíti, hogy a megbízó díj fizetésére köteles,
kivéve, ha az ügy természetéből, illetőleg a felek
közötti viszonyból arra lehet következtetni, hogy
a megbízott az ügy ellátását ingyenesen vállalta.
A (2) bekezdés szerint a megbízott díját akkor is
követelheti, ha eljárása nem vezetett eredményre.
A megbízó a díjat csökkentheti, illetve kifizetését
megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az eredmény
részben vagy egészben olyan okból maradt el,
amelyért a megbízott felelős. A (3) bekezdés kifejezetten rögzíti, hogy ha a szerződés a megbízás
6
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teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a díjnak
tevékenységével arányos részét követelheti. A (4)
bekezdés értelmében a díj a szerződés megszűnésekor esedékes.
Az előzőekből következően, amennyiben a
konkrét megbízási szerződés a megbízási jogviszony idő előtti megszüntetése esetére nem
tartalmaz speciális rendelkezést – például nincs
olyan kikötés, hogy a megbízó idő előtti rendes
felmondása esetén is köteles a megbízási jogviszonyból hátralévő időre járó megbízási díjat
kötbérként, kártérítésként megfizetni –, úgy a
könyvvizsgáló a szerződés idő előtti megszűnéséig
kifejtett tevékenységével arányos könyvvizsgálói
díj megfizetésére tarthat igényt. A tevékenységhez
viszonyított arány helyes megállapításánál nem
mellőzhető a teljesítéshez szükséges valamenynyi résztevékenység, valamint azok egymáshoz
viszonyított súlyának a meghatározása.
E körben álláspontunk szerint hangsúlyozni
szükséges, hogy a megkeresésben rögzítettekkel
ellentétben a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói munkavégzés folyamatos tevékenység, amely akkor sem merül ki a záradék és
a jelentés kibocsátásával, ha a hivatkozott megbízási szerződés szerint a könyvvizsgálati díj a
jelentés kibocsátását követően esedékes.
Mindezek kapcsán – a könyvvizsgálói kötelezettségeket szabályozó egyéb jogszabályok és
standardok mellett – elég csak a Gt. 44. § (2)
bekezdésében szabályozott összehívási/értesítési kötelezettségre utalni.
A megbízó a (tevékenységgel arányos) díj kifizetését legfeljebb abban az esetben tagadhatja
meg, ha bizonyítja, hogy a rendkívüli felmondására a könyvvizsgáló súlyos szerződésszegése
miatt került sor, vagyis az eredmény – a jelentés
kibocsátása – részben vagy egészben olyan okból
maradt el, amelyért a megbízott felelős.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban keletkezett felvetés
alapján kérjük állásfoglalásukat.
A törvény a köztulajdonban álló gazdasági táraságok fogalmát – a tőkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvény rendelkezéseinek
alapulvételével – úgy határozza meg, hogy
az államhoz vagy a helyi, illetve kisebbségi

önkormányzatokhoz kötődő jogi személyek
többségi befolyása alatt álló társaságok tartozzanak ebbe a körbe.
Az említett törvény korlátozza az igazgatóság létrehozásának lehetőségét, valamint
az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság
létszámát, amelynek létrehozása a 4. § (1)
bekezdése értelmében kötelező. Az említett jogszabályhelyi szöveg – a kötelezően
létrehozandó felügyelőbizottságot követően
– azzal folytatódik, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság
egyetértésével tesz javaslatot.
Mindezek ismeretében a tulajdonosi tanácsadó bizottság ülésén kérdésként
merült fel az, hogy a 2009. évi CXXII.
törvény hatálya alá tartozó tárasságok vonatkozásában – a kötelezően létrehozandó
felügyelőbizottság mellett – minden esetben
kötelező-e a könyvvizsgáló alkalmazása is.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 4. §-a a következőket rögzíti:
„4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A könyvvizsgáló
személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság
felügyelőbizottsága − ha törvény eltérően nem rendelkezik − három természetes személy tagból áll, kétszáz
millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.
(3) A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság
felügyelőbizottsága elnökének személyére − ha törvény
eltérően nem rendelkezik − az Állami Számvevőszék
tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és
tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”
A jogszabály 4. §-a az előzőek szerint a
felügyelőbizottsággal kapcsolatos speciális előírásokat – közte azt, hogy az ügyvezetés a
könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság
egyetértésével tehet a legfőbb szervnek javaslatot – részletezi.
A területi szervezettel egyező jogi álláspontom szerint a jogszabály az előzőekben a
felügyelőbizottság kötelező megválasztását írja
elő azzal, hogy amennyiben a gazdasági társaság egyébként könyvvizsgálati szolgáltatást vesz
igénybe, úgy a felügyelőbizottság hatáskörébe
tartozik a könyvvizsgáló személyének kiválasztásával kapcsolatos egyetértési jog.
A jogszabály ugyanakkor nem írja elő a Gt.
41. § (2) bekezdése szerint a könyvvizsgáló kötelező választását. [Gt. 41. (2) bek.:
„Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül is kötelező a
könyvvizsgáló választása, ha azt törvény a köztulajdon
védelme érdekében előírja.]”

XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia – JELENTKEZÉSI LAP
2010. szeptember 16–17., Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****, Balatonalmádi

Közélet és könyvvizsgálat
(KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI)
Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 10.
Cím:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1373, Budapest 5., Pf.: 587
Fax: 06-1-473-4510 Tel: 06-1-473-4540 E-mail: oktatas@mkvk.hu
Név: …………………………………………………………………………….
Résztvevő
Kísérő
(A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjenek
kitölteni.)
Kamarai tagszám: ................................... Helyi szervezet: .............................................................................................................
Levelezési cím: ............................................................................................................................... Telefonszám: .............................
Fax: ......................................................................................... E-mail: .........................................................................................
(FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A JELENTKEZÉS VISSZAIGAZOLÁSA ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNIK, EZÉRT KÉRJÜK E-MAIL CÍM MEGADÁSÁT.)
Számlázási név: ………………………………………………………………………………………………………………..
Számlázási cím: ………………………………………………………………………………………………………………..
SZÁLLÁS (Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő) – Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****
1 éjszakára (2010. szeptember 16.)
2 éjszakára (2010. szeptember 15–16.)
nem kérek szállást
Svédasztalos vacsora (2010. szeptember 15.)
igénylem
4500,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)
nem igénylem

1 ágyas szoba
2 ágyas szoba megosztva: ………………………………………….
(résztvevő/kísérő neve)
Gálavacsora (2010. szeptember 16., maximum 350 fő
igénylem
8000,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)
nem igénylem

Résztvevők részvételi díja: (Az árak az áfát tartalmazzák.)
(A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvételt, a konferenciáról megjelenő kiadványt, az ebéd, a kávészünetek
költségeit. A 2010. szeptember 15-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
Kamarai tagok részére
Nem kamarai tagok részére
1 éjszaka 1 ágyas szobában (csütörtök)
62 000 Ft/fő
70 000 Ft/fő
1 éjszaka 2 ágyas szobában (csütörtök)
54 000 Ft/fő
62 000 Ft/fő
2 éjszaka 1 ágyas szobában (szerda, csütörtök)
80 000 Ft/fő
88 000 Ft/fő
2 éjszaka 2 ágyas szobában (szerda, csütörtök)
64 000 Ft/fő
72 000 Ft/fő
Kísérő személy részvételi díja:
(A részvételi díjak tartalmazzák az étkezések és a kávészünetek árát. A 2010. szeptember 15-i vacsora és a gálavacsora költségeit
az alábbi árak nem tartalmazzák.) A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt.
1 éjszaka 2 ágyas szobában (csütörtök)
2 éjszaka 2 ágyas szobában (szerda, csütörtök)

27 000 Ft/fő
37 000 Ft/fő

Részvételi díj szállás nélkül:
A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvételt, a konferenciáról megjelenő kiadványt, az ebéd, a kávészünetek
költségeit. (A 2010. szeptember 15-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
Részvételi díj, szállás nélkül 2 nap/fő (kamarai tag részére)
44 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2010. szeptember 16. (kamarai tag részére)
27 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2010. szeptember 17. (kamarai tag részére)
17 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2 nap/fő (nem kamarai tag részére)
52 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2010. szeptember 16.(nem kamarai tag részére)
32 000 Ft/fő
Részvételi díj, szállás nélkül 2010. szeptember 17. (nem kamarai tag részére)
19 000 Ft/fő

Felhívjuk a kollégák szíves ﬁgyelmét arra, hogy a hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés
érkezési sorrendben történik. A konferencia befogadóképessége maximum 500 fő.
Lemondási feltételek: 2010. augusztus 10-ig történő írásos lemondás esetén a beﬁzetett díj 50%-át térítjük vissza.
Ezen időpont után érkező vagy elmulasztott lemondás esetén a beﬁzetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

Kelt:.…………………………………………………………….

……………………………………..
aláírás
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XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
2010. szeptember 16–17., Balatonalmádi
Ramada Hotel

Közélet és könyvvizsgálat
2010. szeptember 15. szerda „0. nap”
15.00–18.00
20.00–

Regisztráció
Vacsora

8.00–10.00
10.00–12.00

Regisztráció

2010. szeptember 16. csütörtök

12.00–13.30

13.30–15.00

15.00–15.30
15.30–17.00

20.00
9.00–10.30

10.30–11.00
11.00–12.00
12.00–13.30
13.30–15.00
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PLENÁRIS ÜLÉS
Dr. Lukács János – az MKVK elnöke
Elnöki köszöntő
Dr. Matolcsy György − nemzetgazdasági miniszter
A gazdaságpolitika aktuális kérdései
Dr. Alfred Brogyányi – az Osztrák Pénzügyi, Beszámolási és Könyvvizsgálói Társaság elnöke (korábban az osztrák kamara elnöke, illetve alelnöke)
A könyvvizsgálat népszerűsítése Ausztriában
Dr. Bartók Nagy András Életműdíj átadása
EBÉD
I. Általános szekció
II. Módszertani szekció
III. Költségvetési szekció
Szekcióvezető:
Szekcióvezető:
Szekcióvezető:
Dr. Tremmel Zoltán
Dr. Gál Jolán
Dr. Rocskai János
Mészáros László
Dr. Gál Judit
Rogán Antal
(13.30–14.15)
(13.30–14.15)
(13.30–14.15)
Aktuális számviteli kérdések,
A gazdasági társaságok ellenőrzésének
Az önkormányzati rendszer
várható változások
szabályai a Gt. és Ctv.-ben, különös
és gazdálkodás továbbfejlesztése
tekintettel a könyvvizsgáló szerepére
Dr. Nagy Zoltán
Gion Gábor
Dr. Szebellédi István
(14.15–15.00)
(14.15–15.00)
(14.15–15.00)
Könyvvizsgálói ajánlattételek
A gazdasági válság és az azt
Az önkormányzatok
és díjtételek kontra GVH
követő időszak számviteli
ﬁnanszírozásának és
és könyvvizsgálati kihívásai
adósságrendezésének feladatai
KÁVÉSZÜNET
Dr. Alfred Brogyányi
Agócs Gábor
Miklós-Molnár Marianna
(15.30–16.15)
(15.30–16.00)
(15.30–16.00)
Pénzügyi beszámolás és könyvvizsgálat
Minőség és szakmaiság a pénz- és tőkeUniós projektek
szervezeti keretei Ausztriában
piaci, valamint a tőzsdei cégek számára
ellenőrzése és könyvvizsgálata
nyújtott könyvvizsgálói szolgáltatásban
Dr. Kothencz Éva
(16.00–16.30)
Várható jogszabályi és eljárási változások
a közbeszerzésben
Nagy Péter
Borda Józsefné dr. Rabóczki Mária (16.00–16.30)
Balogh Istvánné
(16.15–17.00)
A társaságirányítási jelentés
(16.30–17.00)
Miért az IT a legnagyobb kihívás a
könyvvizsgálati kérdései
Túlzott elvárások a könyvvizsgálóval
következő 10 évben a könyvvizsgálók
Szabó Zsuzsanna
(16.30–17.00)
szemben
munkájában?
Minőség a könyvvizsgálatban
GÁLAVACSORA
2010. szeptember 17. péntek
Alexa Noémi
Nyirati Ferenc és Dr. Somogyi Zoltán
Dr. Rácz Jenő
(9.00–9.45)
(9.00–9.30)
(9.00–9.35)
A magyarországi korrupció
Adatexport, a könyvviteli adatok
Kórház-ﬁnanszírozás – egészségügyi
mélysége, megoldási javaslatok
átvételének önkéntes új lehetősége
reform – könyvvizsgálat
Dr. Nagy Lajos
Dr. Becker Pál
(9.30–10.00)
(9.35–10.10)
A könyvvizsgálói jelentés és a könyvKiszervezés az egészségügyben
vizsgáló felelőssége a gazdasági társaságokban végzett könyvvizsgálatoknál
Ámon Gábor
Veresné Dr. Somosi Mariann
Dr. Serényi Iván
(9.45–10.30)
(10.00–10.30)
(10.10–10.30)
Csalások és a csalások jelei a
Minőségi szemlélet a könyvvizsgálatban
Egészségügyi intézmények
könyvvizsgált társaságok
a közfelügyelet szemszögéből
könyvvizsgálati tapasztalatai
beszerzési folyamataiban
SZÜNET
Pódiumvita
Pódiumvita
Pódiumvita
A szekcióvezető irányításával
A szekcióvezető irányításával
A szekcióvezető irányításával
EBÉD
Záró plenáris ülés
Szekcióelnökök beszámolója
Elnöki zárszó
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