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A J Á N LÓ A szakértői  bizottság 
beszámolója a 2009. évi tevékenységéről
A 2010. május 15-én megtartott küldöttgyűlés megtárgyalta 
és elfogadta a szakértői bizottság beszámolóját a 2009. évi 
tevékenységéről.

Felhívás 

Az újrafogalmazott 

nemzetközi könyvvizsgálati 

standardok (ISA-k) magyar 

fordítása letölthető a kamara 

honlapjáról.

A könyvvizsgáló 
kérdez, a konzultációs 
szolgálat válaszol
Mi a teendő, ha társasház 

könyvvizsgálatakor sikkasztásra, 

okirat-hamisításra, számviteli 

fegyelem megsértésére 

bukkanunk? Erre kapunk 

választ. 

Munkaprogram
A Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara elnöksége − mint 

mindig − nyilvánosságra hozza 

a 2010. második félévre 

tervezett munkaprogramját.

Közélet
és Könyvvizsgálat
A XVIII. Országos Könyvvizsgálói 

Konferencia részletes 

programját ismertetjük, 

valamint közöljük az árakat is 

tartalmazó jelentkezési lapot. 

■ Az MKVK szakmai alelnöke feladatait 2009. 
évben, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyv-
vizsgálói közfelügyeletről szóló, 2007. évi LXXV. 
tv. és az MKVK Alapszabálya szerint végezte.

A szakmai alelnök az MKVK 2009. évre érvé-
nyes alapszabálya 321. pontjában meghatározott 
feladatait az alábbiak szerint látta el.

1. Díjtételi (a jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenység díjá-
nak meghatározása elveire, szempontjaira 
vonatkozó ajánlás kidolgozására létrejött) 
munkabizottság vezetése
Az elnökség 2008. február 22-én megtárgyalta 

és jóváhagyta a díjtételi munkabizottság létreho-
zását, amely a kkt 54. § (6) bekezdésre tekintet-
tel a könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért já-
ró díjak meghatározásának elveire és elsődleges 
szempontjaira kívánt javaslatot tenni. A díjtételi 
munkabizottság vezetésével a szakmai alelnököt 
bízta meg az elnökség. 

A bizottság kidolgozott egy sémát a jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátásáért járó díjak meghatározására, 
amelyet az elnökség 2009. március 6-án, majd 
az erről szóló módosított előterjesztést a követ-
kező ülésén tárgyalta meg és fogadta el. A teljes 
anyag − beleértve a kalkulációs sémát − 2009 
novemberében felkerült a honlapra, valamint 
szakmai cikk formájában megjelent a SZAKma 
2009/11 számának 491. oldalán. 

2. Társasházak könyvvizsgálata
A társasházakról szóló, 2009. évi LXXXIX tör-

vénnyel módosított, 2003. évi CXXXIII törvény 
változása következtében megnyílt a lehetőség a 
társasházak könyvvizsgálatára. Ennek elősegítése 
érdelében a szakmai alelnök többoldalú szakmai 
megbeszéléseken (PM, önkormányzat, kamarai 
belső megbeszélések) vett részt és fejtette ki ál-

láspontját a szakma érdekében, aminek ered-
ményeként az Önkormányzati Minisztérium is 
elfogadta a kamara álláspontját. 

3. Lektori bizottság
A szakmai alelnök vezetésével 2009. április 

1-jén lektori bizottság jött létre, az úgynevezett 
Clarity Project keretén belül, a tisztázott nem-
zetközi könyvvizsgálati standardok (ISA-k) ma-
gyar fordításának lektorálására. A bizottság tag-
jai, a Pénzügyminisztérium, a PSZÁF, az Ernst 
&Young és a KPMG munkatársai, valamint az 
SZB képviseletében, dr. Matukovics Gábor. A bi-
zottság mintegy 600 oldal lektorálását végezte 
el. A kamara elnöksége azt áttekintette, majd a 
Közfelügyelet elfogadta a fordítást, ami 2009. 
december 28-án határidőre kiküldésre került az 
Európai Unió Bizottságának Belső Piaci Főigaz-
gatóságának (DG MARKT) és az IFAC-nak. A 
fordítást, a lektorálást és a jóváhagyás folyama-
tát a szakmai alelnök koordinálta. 

4. Szakmai előadások
A szakmai alelnök ebben a minőségében az 

alábbi témákban tartott előadást:
• Minőség-ellenőrzés aktuális kérdései 

(Győr)
• Minőség-ellenőrzési rendszer (Corvinus 

Egyetem)
• Pénzügyi válság auditmegfontolásból (Szol-

nok, Kecskemét)

5. Szakértői bizottság

5.1. A nemzeti könyvvizsgálati standardok 
„Clarity projekt” szerinti átdolgozása 
A szakértői bizottság eddig is kiemelt feladatá-

nak tekintette a könyvvizsgálati standardok ak-
tualizálását és bevezetésre történő előkészítést, a 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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2009. évben szakmai munkájában e feladata még 
nagyobb hangsúlyt kapott.

2009. január 21-én az ISA-k fordításával foglal-
kozó DG MARKT Brüsszelben tartott, az ISA-k 
hazai fordításának állásáról és a fordítás szakmai 
lebonyolításáról szóló ülésén a „Clarity projekt” 
alapján módosult standardok fordításának határ-
idejét 2009. december 31-re határozta meg annak 
érdekében, hogy a standardok EU-s bevezetése 
mielőbb elkezdődhessen.

2009. április 1-jei dátummal a szakértői bizott-
ság létrehozta a lektori bizottságot, amely e na-
pon tartotta alakuló ülését. A szakértői bizottság 
2 tagja, dr. Ladó Judit, mint a bizottság vezetője 
és dr. Matukovics Gábor aktív résztvevői voltak a 
lektori bizottságnak.

A szakértői bizottság pályázatot hirdetett a 
standardok fordítására, amelyet a KPMG nyert 
el. 2009. április 20-án megszületett a szerződés 
a KPMG-vel a standardok angol nyelvről ma-
gyar nyelvre fordításáról, anyanyelvi és szakmai 
lektorálásáról. 

A lektorált standardokat, a kamara elnökségé-
hez való továbbítás előtt, a szakértői bizottság 
minden esetben áttekintette, elfogadta.

Az első ütemtervben megjelölt végleges határ-
idők módosultak, mivel a „Glossary” − melyből 
a „Key-terms-t” lehetett képezni − nem volt még 
hozzáférhető az IFAC honlapján. 

Az IFAC fordítási szerződésben a szakértői 
bizottság által megadott határidők a következők 
szerint alakultak: 

• 1–2 ütem: október 12.
• 3–4 ütem: november 2.
• 5–8 ütem: december 14.
A fordítások kiküldésére a következők szerint 

került sor:
• 1–2 ütem: (Glossary terms, ISA 230, 

ISA 240, ISA 260, ISA 300, ISA 315,
ISA 330, ISA 540, ISA 560, ISA 570, ISA 580, 
ISA 600, ISA 720.) – október 9.

• 3–4 ütem: (ISA 200, ISA 320, ISA 450, ISA 
505, ISA 550, ISA 620, ISA 705, ISA 706.) 
– november 23.

• 5–8 ütem: december 28. Ekkor az összes stan-
dard minden formátumban kiküldésre került 
mind az EU és mind az IFAC felé.

5.2. A 2009. évi könyvvizsgálói konferen-
cia szakmai anyagának előkészítése
2009. szeptember 10−11. között Balatonalmádi-

ban megrendezésre került a könyvvizsgálók éves 
konferenciája. A szakértői bizottság tagja, Kállay 
Ferenc volt a II szekció vezetője. A színvonalas 
programoknak köszönhetően a szekció előadá-
sai látogatottak voltak.

Meghívott előadók
Vidra István igazságügyi adó- és járulékszakértő 

a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnok-
ságának hatáskörébe tartozó bűncselekményekről 
beszélt.

Fekete Imréné, a Könyvvizsgálói Közfelügyele-
ti Bizottság tagja ismertette a bizottság ez évi 
feladatait.

Dr. Adorján Csaba, az Okleveles Könyvvizs-
gálókat Képesítő Testület elnöke nagy létszámú 
hallgatóság előtt számolt be az átalakulási vagyon-
mérlegek könyvvizsgálatáról.

Boros Judit, a KPMG Hungária Kft. igazgatója 
a jövőről, a nemzetközi könyvvizsgálati stan-
dardok módosításáról, újrafogalmazásáról, át-
strukturálásáról, a változásokról, új standardokról 
beszélt.

Siklós Márta, az MKVK adótagozatának elnöke 
szintén sok hallgató előtt hívta fel a kapcsolt 
ügyletek kockázatára és a transzferár-dokumen-
táció jelentőségére a figyelmet.

Dr. Rocskai János, az MKVK költségvetési 
tagozatának alelnöke a könyvvizsgálat aktuális 
problémáival foglalkozott.

 
5.3. Módszertani anyagok 
◆  A pénz- és tőkepiaci tagozat által kiírt 

pályázat anyagát két bizottsági ülésen is tár-
gyalta a szakértői bizottság, majd elfogadásra 
került a Módszertani útmutató közepes és 
kishitelintézetek könyvvizsgálóinak.

◆  Az önkormányzatok, költségvetési szer-
vek könyvvizsgálati és minőség-ellen-
őrzési kérdőíveinek módszertani kézi-
könyvének kidolgozása

A szakértő bizottság felkérte a költségvetési 
tagozat elnökét, hogy készítse el az önkor-
mányzatok, költségvetési szervek könyvvizs-
gálati módszertanát, és ehhez kapcsolódóan 
a minőség-ellenőrzési bizottsággal együttesen 
felkérik minőség-ellenőrzési kérdőíveinek és 
Minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyv-
ének kidolgozását.
◆  A szakmai anyagok elkészítésére olyan 

pályázatok kerültek kiírásra, amelyek a 
jövőben meghatározó segítséget tudnak 
nyújtani a könyvvizsgálók számára

A szakértői bizottság 2009. évben több pá-
lyázatot írt ki.

◗  „A magyar kis- és közepes vállalkozások 
könyvvizsgálatának kézikönyve a nemzeti 
könyvvizsgálati standardok alapján” 

    (A kiírt pályázat nyertese: Madarasiné Szir-
mai Andrea által vezetett konzorcium; az 
elkészült szakmai anyag leadásának szer-
ződésben meghatározott időpontja: 2010. 
június 30.) 

◗  „A könyvvizsgálókat segítő programok tesz-
telése” (A kiírt pályázat nyertese az MKVK 
Oktatási Központ Kft., szakmai munkájuk 
folyamatos) 

◗  „Az adótételek könyvvizsgálatának kéziköny-
ve” címmel (kiírt pályázat nyertese a Leitner 
és Leitner Kft., az általuk vállalt határidő 
2010. május 30.)

◗  „Az átalakulások könyvvizsgálatának sajá-
tosságai” 

◗  „A számviteli törvény szerinti konszolidált be-
számoló könyvvizsgálatának sajátosságai”

„A könyvvizsgálókat segítő programok teszte-
lésére” kiírt pályázattal, a könyvvizsgálók mun-

káját oly módon kívánta segíteni a szakértői bi-
zottság, hogy a könyvvizsgálat során használni 
kívánt programok között a felhasználók jobban 
el tudjanak igazodni. 

Így a programfejlesztők saját kérésükre, a szak-
értői bizottság által kiírt pályázat nyertesével, az 
általuk elkészített programról véleményt kérhet-
nek, majd e „tanúsítvány” birtokában ajánlhatják 
terméküket a könyvvizsgálóknak. 

Az „Az átalakulások könyvvizsgálatának sa-
játosságai” és a „Számviteli törvény szerinti 
konszolidált beszámoló könyvvizsgálatának sa-
játosságai” pályázatok tekintetében, az összes 
körülményt mérlegelve, a szakértői bizottság 
úgy döntött, hogy a pályázók részvételével kon-
zorciumot hoz létre. 

„Az átalakulások könyvvizsgálatának sajátossá-
gai” pályázat végleges Módszertani útmutatójának 
leadási határideje: 2010. november 30.

A szakmai anyagok elkészítésének határideje 
minden esetben: 2010.  

A Módszertani útmutatók elkészítésének fo-
lyamata év közben leállításra került, mivel a 
Standardokban történt változások bizonytalan-
ná tették annak használhatóságát. 

A „Clarity projekt” alapján módosult stan-
dardok fordításának határideje 2009. december 
31-én lejárt, a fordítások elkészültek, így a Mód-
szertani útmutatók elkészítésének sincs továb-
bi akadálya.

5.4. A társasházak könyvvizsgálata
A társasházakról szóló, 2009. évi LXXXIX tör-

vénnyel módosított, 2003. évi CXXXIII törvény 
51/A paragrafusával kapcsolatban a szakértői 
bizottság a jogalkotóhoz fordult állásfoglalás-
ért, illetve jogértelmezésért. Az Önkormányza-
ti Minisztériummal, a Társasházi Egyesülettel a 
szakértő bizottság folyamatos párbeszédet tart 
fenn, hogy a könyvvizsgálók e kérdésben minél 
pontosabban legyenek tájékoztatva.

A szakértői bizottság a Társasházi Magazin fel-
kérésére 2 alkalommal biztosított előadókat. Első 
alkalommal Kristóf Jánosné, SZB-tag, majd Berényi 
Mariann tartott színvonalas prezentációt.

A szakértői bizottság elkészítette a „Függet-
len könyvvizsgálói jelentést” és a „Vélemény a 
jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizs-
gálatáról” munkaanyagot, amely a honlapon 
megtekinthető.

Folyamatban van a társasházak könyvvizsgálata 
módszertani útmutatójának kidolgozása.

5.5. A közérdekű szakmai állásfoglalások 
nyilvános megjelentetésének folytatása. A 
korábbi években kiadott és a kamara hon-
lapján megtalálható állásfoglalások felül-
vizsgálata és folyamatos aktualizálása.
A szakértői bizottság nagy hangsúlyt fektet 

arra, hogy a kamara honlapján csak az aktuális, 
a hatályos törvényeknek megfelelő állásfoglalás, 
információ legyen. Így 2009. december 31-ig felül-
vizsgálta a honlapon szereplő információkat, és 
azokat aktualizálta.
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5.6. A könyvvizsgálók tevékenységének 
feltételeit meghatározó törvények és más 
jogszabályok véleményezése
A jogszabályok véleményezése a szakértői bi-

zottság folyamatos feladata. A törvények, jogsza-
bályok véleményezésére általában rendkívül rövid 
határidők állnak rendelkezésre, ennek ellenére a 
szakértői bizottsághoz eljuttatott jogszabályter-
vezeteket egyre szélesebb kör bevonásával véle-
ményeztetjük. 

2009. évben többek között a következő jogsza-
bálytervezeteket tekintette át a bizottság: 

• a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántar-
tásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)  kor-
mányrendelet módosításáról… 

• A számviteli törvény szerinti beszámoló elekt-
ronikus úton történő letétbe helyezéséről és 
közzétételéről….

• az európai közösségi jogharmonizációs köte-
lezettségek teljesítését célzó egyes adótörvé-
nyek módosításáról…

• az államháztartás működési rendjéről szóló 
kormányrendeletről…

5.7. „Egymás szakmai segítése…” 
 A szakértői bizottság 2009. évben hívta élet-

re „Egymás szakmai segítése” címmel a könyv-
vizsgálókat segítő szakmai fórumot. Egyre több 
könyvvizsgáló kívánja megosztani tapasztalatait 
másokkal.

Többek között a következő témákban, önként 
felajánlott szakmai anyagok kerültek fel a hon-
lapra 2009. évben:

• könyvvizsgálat, könyvvizsgálati jelentés és 
záradék,

• beszámoló,
• segédlet a könyvvizsgálati tevékenységért járó 

díjak meghatározásához,
• zárlati munkákat segítő anyagok.
 A bizottság továbbra is várja az önként felaján-

lott szakmai anyagokat

5.8. A minőség-ellenőrzés szankciórend-
szerének felülvizsgálata során szakmai 
segítségnyújtás (figyelembe véve a közfel-
ügyelet javaslatait)
A szakértői bizottság egy tagja, Fejes Etelka állandó 

résztvevője a minőség-ellenőrzési bizottság munká-
jának. Szakmai kérdésekben folyamatos egyeztetés 
történik a két bizottság elnöke között. 

A minőség-ellenőrzési bizottság által elkészített 
kérdőívek áttekintését, véleményezését kiemelt fel-
adatnak tekinti a szakértői bizottság.

A szakértői bizottság 2009. évben is fontos sze-
repet játszott az alábbiakban:

• a törvénynek megfelelő kamarai szabályozás 
kidolgozása,

• a törvénynek való megfelelés elősegítésének 
érdekében mintaszabályzat kidolgozása,

• a pénzmosás megelőzésére vonatkozó ok-
tatás, képzés folyamatos megszervezése és 
ellenőrzése,

• konzultációs szolgálat működtetése az eset-
leges kérdések megválaszolására. 

5.9. Kapcsolatfelvétel az MKVK-nál mű-
ködő szakmai tagozatokkal, illetve a tago-
zatok elnökeivel
A szakértői bizottság 2009. évben egy-egy ülésé-

nek alkalmával meghívta a tagozatok vezetőit.
• 2009. február 2-ai ülésen az igazságügyi könyv-

szakértői tagozat elnöke, Bartha Gyula,  
• 2009. április 6-ai SZB ülésen a pénz- és tőkepi-

aci tagozat elnöke, Agócs Gábor,       
• 2009. május 4-én a költségvetési tagozat elnö-

ke, dr. Printz János, 
• 2009. június 8-ai SZB ülésen az adótagozat el-

nöke, Siklós Márta, 
• 2009. szeptember 7-én a natura tagozat el-

nöke, Bősze András ismertette a tagozat te-
vékenységét. 

5.10. A konzultációs szolgálat működése
A 2006. szeptember 1-je óta működő konzul-

tációs szolgálat továbbra is segíti a könyvvizsgá-
lók munkáját a szakértői bizottság felügyelete 
mellett. A konzultációs szolgálat keretein belül 
2009. évben bevezetésre került a „lektori rend-
szer”, melynek célja, hogy a kérdésekre adott vá-
laszok még szakszerűbbek, pontosabbak legye-
nek. Lektorálásra dr. Nagy Lajos elnökségi tagot 
kérte fel a szakértői bizottság.

A feltett kérdések száma évről évre növekszik. 
A 2009. évben a feltett kérdések száma megha-
ladta a 320-at. A mennyiségi növekedés mellett 
a kérdések összetételében, bonyolultságában tör-
ténő folyamatos változás figyelhető meg (lásd 
1. táblázat).

5.11. 2009. évben elkezdett, de 2010. és 
az azt követő években befejeződő  fel-
adatok
• Módszertani útmutatók, standardok, ajánlások 

egységes struktúrába való rendezése, azokról 
a honlapon való megjelentetését követően kör 
e-mailben könyvvizsgálók értesítése.

• A korábbi években elkészült, de még nem 
aktualizált „módszertani útmutatókat” fe-
lülvizsgálata, azokat aktualizálása.

• Kis és- közepes vállalkozások számára készí-
tett módszertani útmutató kiadvány fordí-
tása és nemzeti környezetbe való átültetése 
(adaptálása). 

• „Speciális céghelyzetek könyvvizsgálata” té-
mák, így az „Átalakulás” „Végelszámolás”, 
„Felszámolás”, „Ismételten közzétett beszá-
moló” témakörök feldolgozása.

• A Konzultációs szolgálat működésének fe-
lülvizsgálata. 

• Kitörési pontok keresése értékhatár-növeke-
dés esetére. 

• Kapcsolattartás a Magyar Számvitel Fejlesz-
téséért Alapítvánnyal a számviteli törvény 
módosításának előkészítése esetén, a módo-
sítási javaslatok előkészítése.

• Elektronikus aláírás esetleges bevezetésével 
kapcsolatos kérdések.

6. A szakértői feladatok 2009. évi pénz-
forgalmi teljesülése (lásd 2. táblázat)
Az összes felhasználás 20 945 e Ft, ami azt 

mutatja, hogy a 2009. évben elkezdett szakmai 
útmutatók még nem készültek el, így azok ki-
fizetésre sem kerültek. A szakmai kiadványokra 
fordítandó költségek 2010. évben ennek megfele-
lően növekedni fognak. 2009. évben 8 555 e Ft
nem került felhasználásra.

 A szakmai szolgáltatásokat érintő előre ter-
vezett kiadási költségek túllépésének okai (2.11. 
Szakmai szolgáltatások), a kérdések összetett-
sége, bonyolultsága miatt a szakértői válaszok 
munkaigényesebbek lettek, valamint a lektori 
rendszer bevezetése is a költségek növekedését 
eredményezte. 

7. Nemzetközi szervezetekben az MKVK 
szakmai képviselete

MEGNEVEZÉS 2009. ÉVI TERV 2009. ÉVI TÉNY

2.10. Szakmai kiadványok 21 500  11 508
2.11. Szakmai szolgáltatások  8 000 9 437
Összesen 29 500 20 945

2. táblázat  Adatok ezer forintban

A 2009. évben a kérdések összetétele a következőképpen alakult
 FŐBB SZAKTERÜLETEK KÉRDÉSEK ARÁNYA

 SZAKTERÜLETENKÉNT (%)

Általános könyvvizsgálati kérdések 31
Számvitellel kapcsolatos kérdések 29
Adózással, illetékkel kapcsolatos kérdések 19
Általános és önkormányzati könyvvizsgálati kérdések 6
Átalakulással kapcsolatos kérdések 9
Minőség-ellenőrzéssel kapcsolatos általános
könyvvizsgálati kérdések 4
Etikai, összeférhetetlenségi kérdések 1
Pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások, tőzsdei cégek,
biztosítók könyvvizsgálata 1

1. táblázat
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7.1. FEE
A FEE Tanácsában továbbra is képviseltettük 

magunkat. Valamennyi (összesen négy) Tanács-
ülésen a szakmai alelnök aktívan részt vett és 
képviselte a kamarát.

A FEE rendezésében a szakmai alelnök 2009. 
január 21-én, valamint október 1-jén részt vett a 
nemzetközi könyvvizsgálati standardok (ISA-k) 
fordításával foglalkozó szakértői csoport ülésén 
Brüsszelben az Európai Bizottság DG MARKT 
(Belső piaci és szolgáltatási főigazgatósága) szer-
vezésében. Az ülések célja, hogy a tagállamok 
szakértői tájékoztatást nyújtsanak az ISA-k ha-
zai fordításának állásáról, a fordítás szakmai 
lebonyolításáról, valamint az Európai Bizott-
ság és a standardokkal kapcsolatos szerzői jog 
tulajdonosa, az IFAC munkatársai informálják 
a résztvevőket a befogadást és fordítást érintő 
eljárás tervezett lebonyolításáról, koordináció-
járól és ütemezéséről.

Az MKVK már a megelőző években felve-
tette a FEE munkabizottságokban való részvé-
tel racionalizálásának lehetőségét és a közös 
képviselet kialakításának ötletével levélben ke-
reste meg a visegrádi országok könyvvizsgálói 
kamaráit. Sajnos az egyeztetési folyamat to-
vábbra sem zárult le, ezért a kamara 2008-ban 
költségtakarékossági megfontolásból és a kép-
viselet átgondolása végett visszahívta mind az 
5 képviselőjét a munkabizottságokból. A Banki 
munkabizottságba azonban 2009 februárjában 
Tardos Ágnest delegálta, aki 2009 novemberé-
ben visszahívásra került, azóta nincs magyar 
résztvevő a FEE munkabizottságaiban. A FEE 
tervezi, hogy felülvizsgálja munkabizottságai 
működését, mivel nem találja hatékonynak 
a rajtuk keresztül történő munkavégzést. Az 
eredeti elképzelésekkel ellentétben a munkabi-
zottságok nem a legjobb információs források 
voltak, az információ sokszor elveszett, nem 
osztották meg.

Ettől függetlenül a Tanácson, és a bizottsá-
gok levelezésén keresztül továbbra is napra-
kész információk álltak rendelkezésre a FEE 
napi munkájáról. 

A FEE szakmai munkájába munkabizottsági 
képviselők hiányában is részt vettünk számos, 
a kamarába érkezett kérdőív megválaszolása, 
aktualizálása révén. A kérdőívek, amelyek ter-
jedelme a 3 oldaltól a 19 oldalig terjedt, egye-
bek mellett a kamara szakmai működésére, az 
EU-irányelveknek való megfelelésre, a pénzügyi 
válság hatásaira, etikai kérdésekre, valamint a 
könyvvizsgálati standardok alkalmazására kér-
deztek rá. Megválaszolásukban a szakmai al-
elnök koordinálásával, a kamara szakmai bi-
zottságainak elnökei, tagozati elnökei is köz-
reműködtek. 

Ezek a szakmai anyagok több tekintetben 
rámutattak arra, hogy a kamara a térségben 
kiemelkedő teljesítményt ért el, többek között 
a könyvvizsgálói irányelv bevezetésével és a 
standardoknak való megfeleléssel. 

A tagság a főbb eseményekről, döntésekről, a 

 

Kedves Elnök úr!
A lengyel delegáció nevében szeretném megköszönni megtisztelő meghívását a Visegrádi Négyek (cseh, magyar, lengyel, szlovák) jú-nius 10-11-én rendezett találkozójára. 
Kérem, fogadja hálámat a nagylelkű és meleg vendégszeretetért, melyben részesített bennünket.
A konferencia nagyon jól sikerült, az előadások kitűnőek voltak, motiválóak és értékesek a könyvvizsgálói szakma számára. Az Ön és kollégái által kezdeményezett vita továbbá felettébb élénk volt, lé-nyegre törő és konstruktív. Felismertük, hogy a 43. Irányelv átülte-téséből következő nehézségek és a többi aktuális probléma nagyon hasonló és cselekvésre készteti a szakmabelieket, függetlenül attól, hogy melyik országból jövünk. 

A vacsora a remek ételekkel és látványosságokkal rendkívül kelle-mes volt. Közelebbről kapcsolatba kerülhettünk a magyar hagyomá-nyokkal és kultúrával. 
A találkozó szervezése tökéletes volt.
Kérem, adja át köszönetünket kollégáinak a magyarországi tartóz-kodásunk alatt tapasztalt szakszerűségért, gondoskodásukért és ked-vességükért. 
A szervezeteink közötti jövőbeni további értékes és jó együttműkö-dés reményében,
 

Tisztelettel, 
Wladyslaw Falowski

tanácsülésről készült beszámolókból, valamint a 
kamara megújult honlapján közzétett hírlevelé-
ből, szakmai anyagokból tájékozódhatott. 

7.2. IFAC
Az IFAC-ban az MKVK-t a nemzetközi alel-

nök képviseli, de az IFAC szervezeteitől érke-
ző kérdőívek megválaszolása, aktualizálása a 
FEE-hez hasonlóan a szakmai alelnök koordi-
nálásával történt.

Az IFAC szervezetek öt, az egyéb nemzet-
közi szakmai szervezetek is három kérdőívben 
kérdeztek rá egyebek mellett a könyvvizsgálói 
piac alakulására, a kamara szakmai gyakorlatá-
ra, az IFRS-ek hazai alkalmazására. 

Megválaszolásukban a szakmai alelnök koor-
dinálásával, a kamara szakmai bizottságainak 
elnökei, tagozati elnökei is tevékenyen közre-
működtek. 

A már feldolgozott kérdőívek összesítéséből 
készült tanulmányok a kamara könyvtárában 
lelhetők fel.

7.3. További nemzetközi kapcsolatok
A kamara szakmai alelnöke a FEE képvisele-

tén túl több nemzetközi eseményen is képvi-
selte a kamarát. 

A szakmai alelnök részt vett a Magas Tátrá-

ban megrendezett Visegrádi Négyek találkozó-
ján, ahol tájékoztatást adott az Európai Unió 
felé az SME-kritériumokkal kapcsolatban meg-
fogalmazandó közös nyilatkozat magyarországi 
elfogadásával kapcsolatban. 

A konferenciákról, megbeszélésekről min-
den esetben írásos beszámolóban tájékoztatta 
az elnökséget. 

2010. január 18−23. között került sor Ma-
gyarországon a Moneyval (az Európa Tanács 
Pénzmosás Elleni Intézkedéseket Értékelő Szak-
értői Bizottsága) által végzett, „negyedik körös 
„országvizsgálat” lefolytatására, ahol a kamara 
képviseletében, a delegáció vezetőjeként dr. Ladó 
Judit, a szakértői bizottság elnöke vett részt. 
Az erre történő felkészülés 2009 folyamán a 
beérkezett kérdőív aktualizálásával, részben 
pedig a vonatkozó anyagok összegyűjtésével 
valósult meg. 

A szakmai alelnök a nemzetközi alelnökkel 
együtt 2009-ben megkezdte a V4 és a Határ 
menti találkozók előkészületi munkáit.

Budapest, 2010. április 23.
 D R .  L A D Ó  J U D I T , 

 a  szakér tő i  b izot tság e lnöke

Levél Lengyelországból
A 2010. június 11–12-én a Visegrádi Négyek könyvvizsgálói szervezetei számára Sárváron 
rendezett találkozó után a lengyel könyvvizsgálók kamarájától köszönő levél érkezett a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökének.
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Felhívás
Az újrafogalmazott 

nemzetközi 
könyvvizsgálati 

standardok (ISA-k) 
magyar fordítása 

letölthető a kamara 
honlapjáról 

Örömmel értesítünk mindenkit, 
hogy az Európai Bizottság 
Belső Piac és Szolgáltatás 

Főigazgatósága (DG MARKT) 
jóváhagyta az újrafogalmazott 
nemzetközi könyvvizsgálati 
standardok (ISA-k) magyar 

fordítását. A standardok magyar 
fordításai a kamara honlapján 

megtalálhatók:
http://www.mkvk.hu/tudastar/

standardok/ISA2010.
Ezeket a standardokat a 2009. 
december 15-e után kezdődő 

üzleti évekre vonatkozó 
könyvvizsgálatoknál kötelező 
alkalmazni. A standardokat 

illetően a sazakértői  bizottság 
az illetékes. Kérdésekkel, 

észrevételekkel a szakértői 
bizottsághoz szíveskedjenek 

fordulni.
 

dr. Ladó Judit szakmai alelnök

Társasház könyvvizsgálatát végeztem, mely-
nek során sikkasztásra, okirat-hamisításra, 
számviteli fegyelem megsértésére bukkan-
tam. Természetesen a társasház intézőbi-
zottságát tájékoztattam megállapításaimról 
és a bizonyítékokról. A társasházakról szóló 
törvény szerint a társasházak törvényességi 
felügyeletét az ügyészség látja el. Kérem, 
tájékoztatni szíveskedjen, hogy 
•  jelentési, tájékoztatási kötelezettsé-

gemnek miképp kell eleget tennem az 
ügyészség felé. Véleményem szerint az 
ügyészségre megállapításaimat a bizonyí-
tékaimmal együtt kell megküldeni. Kérdé-
sem, hogy jól gondolom-e.

•  megbízóimtól a titoktartási kötelezettsé-
gem alól kell-e felmentést kérnem.

Tájékoztatom, hogy hasonló ügyek miatt a 
leváltott közös képviselő ellen bírósági eljá-
rás folyik.

A leveléből arra a következtetésre jutottam, 
hogy a társasház azon képviselőjét, akihez a 
szabálytalanságok kapcsolódnak, a közgyűlés 
már leváltotta. Ez esetben a társaság képvise-
letére az új közös képviselő a jogosult. Az ő 
joga és felelőssége, hogy él-e a feljelentés lehe-
tőségével. 

A könyvvizsgáló a jelentéseit a közös kép-
viselőn keresztül a közgyűlésnek készíti. A 
könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentésében 
köteles leírni azokat a lényeges szabálytalan-
ságokat, amelyek a megbízható és valós kép 

kialakítását veszélyeztetik, azaz a számviteli 
szabálytalanságokat.

A könyvvizsgálói jelentésben tartózkodni cél-
szerű az úgynevezett büntető ügyi kategóriáktól 
(pl. sikkasztás, hamisítás, számviteli fegyelem 
megsértése), mert ilyen minősítések megtétele 
az igazságszolgáltatási szervek (pl. rendőrség, 
VPOP, Ügyészség) feladatkörébe tartozik. A 
könyvvizsgáló nincs abban a helyzetben (képesí-
tése sem jogosítja fel), hogy egyes eseményeket 
bűnügyi szempontból minősítsen.

Összefoglalva a kérdésre adott választ, a kö-
vetkező mondható el.

A könyvvizsgálónak titoktartási kötelezettsé-
ge van minden általa megismert, a társasházat 
érintő információ tekintetében. A titoktartás 
alól a mindenkori (jelen esetben az új) közös 
képviselő mentheti fel.

A könyvvizsgálónak nem feladata a feljelen-
tés megtétele, a közös képviselő vagy a köz-
gyűlés (a közös képviselő utasításával) joga és 
felelőssége.

A könyvvizsgáló feladata és felelőssége, hogy 
az általa feltárt hiányosságokat a könyvvizsgálói 
jelentésébe belefoglalva tájékoztassa a döntésho-
zókat a ténylegesen kialakult helyzetről, és az 
esetleges szabálytalanságokról. Ha a társasház 
a feljelentést megtette (vagy más információk 
alapján) indult meg a nyomozás és a nyomozó 
szervek szükségesnek tartják a könyvvizsgáló 
meghallgatását az ügyben, akkor a könyvvizs-
gálónak az új közös képviselőtől felmentést kell 
kérnie a titoktartási kötelezettség alól, és csak 
azután teheti meg az érdemi tanúvallomást.

A könyvvizsgáló kérdez, 
a konzultációs szolgálat válaszol

A közérdeklődésre számot tartó olvasói kérdéseket és a konzultációs szolgálat szak-
értője által adott válaszokat rendszeresen közöljük. Továbbra is várjuk a szabály-
zatokkal, számvitellel, adózással és könyvvizsgálattal kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat, kérdéseiket a konzultációs szolgálat honlapján vagy a konzultációs 
adatlap beküldésével a konzultaciosszolgalat@mkvk.hu e-címre.

Felhívás
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségének 
2010. II. félévi munkaprogramja

I. Szeptember 15. (szerda) 14 óra
Területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés 
Balatonalmádiban, a Ramada Hotelben, ahol a következő két napon a XVIII. 
Országos Könyvvizsgálói Konferenciánkat tartjuk

1. A kamara I. féléves gazdálkodásának áttekintése 
 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

2. A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok hatályba léptetése
 Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alelnök

3.  A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok sajátosságainak jóváha-
gyása

 Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alelnök

4.  Választási ciklusidő (4 vagy 5 év; maximum kétszeri vagy korlátlan) szak-
mai vitájának lefolytatása

 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

5.  Az ad hoc bizottság jelentésének a megtárgyalása
 Előterjesztő: Darancó Károly a bizottság elnöke

6.  Tájékoztatás a 2010. évi tagdíj és hozzájárulási díjbevételek alakulásáról, 
az adatszolgáltatásból levonható következtetésekről

 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

7.  Prognózis a 2011. évi díjbevételekről és döntés a területi szervezeteknek 
biztosított 2011. évi tagdíj mértékéről

 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

8.  Beszámoló két területi szervezet munkájáról
  Előterjesztők: Dr. Gál János, a Heves Megyei Területi Szervezet elnöke
  Baranyai Magdolna, a Komárom-Esztergom Megyei Ter.  Szerv. elnöke

II. Október 15. (péntek) 10 óra
1.  Előterjesztés a XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia tapasztalata-

inak értékeléséről, döntés a XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 
előkészítéséről (helyszín, időpont megválasztása) 

 Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alelnök

2.  Jelentés a 2009. évi minőség-ellenőrzési adatszolgáltatások értékeléséből 
levonható tapasztalatokról, információkról 

 Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

3. A kamara központjának 2011. évi üzemgazdasági terve
 Előterjesztő: Bősze András főtitkár

4.  A számviteli törvény 2010. évi változásaiból adódó kamarai feladatok 
meghatározása

 Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alelnök

5. Az ad-hoc bizottság jelentésének a megtárgyalása
 Előterjesztő: Darancó Károly a bizottság elnöke

6.  A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok sajátosságainak jóváha-
gyása

 Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alelnök

7. Az Alkusz Kft. szakmai vezetőjének tájékoztatása
 Előterjesztő: Lévai Sándor ügyvezető igazgató

III. November 19. (péntek) 10 óra 
A területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés

1. Javaslat a december 11-i (szombat) küldöttgyűlés napirendi pontjaira
 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

2.  Előterjesztés a kamarai kötelező oktatás lebonyolításának 2011. évi elve-
iről

 Előterjesztő: dr. Ujvári Géza oktatási alelnök

3.  A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok sajátosságainak jóváha-
gyása

 Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alelnök

4. A kamara 2011. I. félévi munkaprogramja 
 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

5.  A kamarai struktúra és tagdíjrendszer alternatíváiról készített ad hoc-bi-
zottsági jelentés megvitatása 

 Előterjesztő: Darancó Károly, a bizottság elnöke 

6. A Minőség-ellenőrzési Módszertani Kézikönyv módosítása
 Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

7.  Az önkormányzatok, költségvetési szervek beszámolói könyvvizsgálatá-
nak minőség-ellenőrzéséhez kidolgozott kérdőív kibővített változatának, 
valamint az ehhez készült segédlet tárgyalása, különös tekintettel a Köz-
felügyelet észrevételeire, javaslataira.

 Előterjesztő: dr. Printz János, a költségvetési tagozat elnöke

8.  A kalkulációs séma és díjkalkulációs javaslat ismételt tárgyalása a verseny-
jog szellemében, figyelemmel az ezzel kapcsolatos újabb tapasztalatokra, 
beleértve az államháztartás területén végzett könyvvizsgálatokat

 Előterjesztők: dr. Ladó Judit szakmai alelnök
            dr. Printz János, a költségvetési tagozat elnöke 

9. Magyar Könyvvizsgálói Almanach 2010. évi kiadásáról, döntés
 Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

10. Beszámoló két területi szervezet munkájáról 
  Előterjesztők:  Makács Pálné, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi 

Szervezet elnöke
Gáberné Szellem Éva, a Veszprém Megyei Területi Szer-
vezet elnöke

Megjegyzés:
Valamennyi ülésen napirendi pontként szerepelnek még a fellebbezési ügyek, a 
könyvvizsgálati standardváltozások (szükség esetén írásbeli szavazás lehetséges), va-
lamint aktuális tájékoztatók a kamara érdekkörébe tartozó eseményekről és a jogal-
kotói munkáról.

Budapest, 2010. június 23.
D R .  L U K Á C S  J Á N O S ,

az MKVK elnöke
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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.)    1 ágyas szoba
 2 éjszakára (2010. szeptember 15–16.)   2 ágyas szoba megosztva: ………………………………………….
 nem kérek szállást        (résztvevő/kísérő neve)

Svédasztalos vacsora (2010.  szeptember 15.)  Gálavacsora (2010.  szeptember 16., maximum 350 fő                                                 
 igénylem     4500,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)     igénylem     8000,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)         
 nem igénylem            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)  27 000 Ft/fő 
2 éjszaka 2 ágyas szobában (szerda, csütörtök)  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 fi gyelmét 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 befi zetett díj 50%-át térítjük vissza.
Ezen időpont után érkező vagy elmulasztott lemondás esetén a befi zetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

Kelt:.…………………………………………………………….                                    ……………………………........………..
                                                                                                                    aláírás
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
2010. szeptember 16–17., Balatonalmádi

Ramada Hotel

Közélet és könyvvizsgálat
2010. szeptember 15. szerda „0. nap”

15.00–18.00 Regisztráció 
20.00– Vacsora

2010. szeptember 16. csütörtök

8.00–10.00 Regisztráció 
10.00–12.00 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
12.00–13.30 EBÉD
 I. Általános szekció II. Módszertani szekció III. Költségvetési szekció

 Szekcióvezető: Szekcióvezető: Szekcióvezető:

 Dr. Tremmel Zoltán Dr. Gál Jolán  Dr. Rocskai János

13.30–15.00 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 fi nanszírozásának és
  és könyvvizsgálati kihívásai adósságrendezésének feladatai
15.00–15.30 KÁVÉSZÜNET
15.30–17.00 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 tőke- Uniós 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
20.00 GÁLAVACSORA

2010. szeptember 17. péntek

9.00–10.30 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-fi nanszírozás – 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 könyv- Kiszervezés az egészségügyben
  vizsgáló felelőssége a gazdasági társa- 
  ságokban 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 
10.30–11.00 SZÜNET
11.00–12.00 Pódiumvita Pódiumvita Pódiumvita
 A szekcióvezető irányításával A szekcióvezető irányításával A szekcióvezető irányításával
12.00–13.30 EBÉD
13.30–15.00 Záró plenáris ülés
 Szekcióelnökök beszámolója
 Elnöki zárszó
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