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AJÁNLÓ
Módszertani
kézikönyv
Az Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve elkészült, a kamara
honlapján a Tudástárban
2
az útmutatók közt érhető el.

Elnökségi
határozatok
Az 53-astól a 76-osig tesszük közzé az MKVK közelmúltban tartott
szokásos, kibővített, rendkívüli
és távszavazásos elnökségi 3
üléseinek határozatait.

Közélet és Könyvvizsgálat
Összefoglaló a XVIII. Országos Könyvvizsgálói
Konferenciáról
Szeptemberben 18. alkalommal rendezték meg a könyvvizsgálók
legrangosabb hazai eseményét, melynek a tavalyi évhez hasonlóan
idén is a balatonalmádi Ramada hotel adott otthont. A Közélet és
Könyvvizsgálat címmel megrendezett konferencia nem titkolt célja,
hogy ráirányítsa a figyelmet a könyvvizsgálók közéletben betöltött
szerepére és felelősségére. A rendezvény a 0. napi vacsorával vette
kezdetét, melyet másnap a szakmai programok követtek. Az esti
gálavacsora után pénteken ismét a könyvvizsgálaté lett a főszerep.

Beszámol az oktatási
bizottság
Ismertetjük az oktatási bizottság
2009. évi tevékenységéről
készített beszámolóját,
amelyet a kamara legutóbbi 5
küldöttgyűlése elfogadott.

Életműdíj 2010
Az idén Fekete Imréné kapta
a Dr. Bartók Nagy András
Életműdíjat. A díjazott
meghatározó szereplője
a könyvvizsgálat újjászületésének és erősítésének. 8

■ A konferencia – kissé rendhagyó módon –
egyből szekcióülésekkel kezdődött, a meghívott főelőadónk időbeosztásához igazodva; a
plenáris ülés és a megnyitó így csak ebéd után
kezdődhetett el.
Dr. Lukács János, a kamara elnöke nyitó beszédében a közélet és a könyvvizsgálat kapcsolatának
hangsúlyáról beszélt. Kiemelte a könyvvizsgálók
szerepét a közélet megtisztulásában. Felhívta a
figyelmet arra, hogy több, a médiában is napvilágot látott gyanús ügyleteknél derül ki már
előzetesen, hogy a kiadott könyvvizsgálói véle-

mény már elmarasztalta az adott vállalkozást
vagy ügyletet. A sajtóvisszhangnak köszönhetően a könyvvizsgálók szerepe – és egyben felelőssége – egyre meghatározóbb kezd lenni, de
továbbra is akadnak olyan területek, amelyeknél be lehetne vezetni, illetve erősíteni kellene
a kamarai szerepvállalást. Ezek között említette
az adóellenőrzéseket, a támogatások odaítélését, azok előzetes ellenőrzését, az önkormányzatok gazdálkodását, különböző pénzintézeti
tevékenységeket.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE
(Folytatás az 1. oldalról.)
A konferencia meghívott főelőadója Rogán
Antal, az országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának elnöke volt. A gazdaságpolitika aktuális kérdései címmel elhangzott előadásában a kormány gazdaságpolitikai elképzeléseiről beszélt. A kormány feltett szándéka,
hogy gazdaságpolitikai eszköztárát nem külső
igények, hanem saját elképzelései alapján határozza meg.
Az Európai Unió egyre inkább a közös költségvetési politika irányába kíván elmozdulni.
Ehhez Magyarországnak is alkalmazkodnia kell.
Várhatóan erről legkésőbb 2012-ben egyeztetnie
kell Brüsszellel.

•Relatív gazdasági előnyök birtokában va-

gyunk a környező országokkal szemben
1. A jelenlegi költségvetési hiány alapján könynyebb elérni az inflációs célt.
2. Más országokkal szemben, akik sokkal
nagyobb hiánnyal küszködnek, mi adót
tudunk csökkenteni.
3. Számos olyan infrastrukturális feltétel teljesült, amely előnyt jelent a régió többi országaihoz képest.
Fontos
feladatok
•
1. Csökkenteni kell a munkát terhelő költségeket, első lépésként a személyi jövedelemadót, számítva arra, hogy ez egy belső
fogyasztást ösztönző lépést jelent, amely a
gazdasági növekedést is elősegíti.
2. Az EU-s forrásokat haladéktalanul át kell
csoportosítani a gazdaság kulcsfontosságú
területeire (Széchenyi terv).
3. A pályázati feltételrendszer gyökeres átdolgozása szükséges.
4. Csökkenteni kell a bürokráciát.
5. Az egyszerűsítésekkel párhuzamosan fokozni kell az ellenőrzéseket és ebben a
könyvvizsgálóknak is nagy szerepet kell
vállalniuk.
•A következő évek gazdaságpolitikai célkitűzései
1. A magán-nyugdíjpénztári tagdíj beszámítása
a költségvetésben. A magánnyugdíjpénztárak
befektetési politikájának befolyásolása a
hazai értékpapírokba történő befektetések irányába.
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FELHÍVÁS
Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve
Örömmel tájékoztatom
a tisztelt könyvvizsgálókat,
hogy Siklós Márta vezetésével
a Leitner + Leitner Audit Kft. munnkacsoport által kidolgozott Adótételek könyvvizsgálatának mód-szertani kézikönyve elkészült.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Szakértői Bizottsága 2010. szeptember 2-i ülésén határozatban a
módszertani kézikönyvet elfogadta. A kézikönyv a kamara honlapján a Tudástárban az útmutatók közt érhető el. (http://www.
mkvk.hu/tudastar/utmutatok/
adovizsgalatok)
A szakmailag nagyon hasznos módszertani kézikönyv
elektronikus forgatásához
sok sikert kívánunk!
dr. Ladó Judit
az MKVK szakmai alelnöke

2. A hiánycélt mindenképpen tartani kell.
3. A költségmegtakarításnak elsősorban az államháztartás területeire kell irányulnia.
4. Ragaszkodni kell az adócsökkentés folytatásához.
5. Az önkormányzatok finanszírozását újra
kell gondolni, de ez nem jelentheti azt,
hogy a felhalmozódott adósságokat nem
kell visszafizetni.
6. A bajba jutott lakáshitelesek közül azok
számíthatnak segítségre, akik valóban önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe.
A szigorú feltételrendszer már önmagában
elég ahhoz, hogy megszűrje a támogatást
igénybe venni kívánók körét!
7. Számítani lehet az adókedvezmények jelentős csökkentésére is.
A plenáris ülésen sor került még a Dr. Bartók
Nagy András Életműdíj átadására is. Az életműdíj annak adományozható, aki a könyvvizsgálat
szakmai, közéleti területén kiemelkedő munkát
végzett, hosszú időn keresztül elismerésre méltó
tevékenységet folytatott, hozzájárult a magyar
könyvvizsgálói szakma hazai, illetve nemzetközi elismertetéséhez.
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A díjat idén Fekete Imréné, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tagja, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara volt szakmai alelnöke, a FEE (Európai Könyvvizsgáló Szövetség)
Tanácsának tagja, az Ernst & Young korábbi
partnere kapta.
A díjátadóról bővebben a 8. oldalon, illetve a kamara honlapján a http://www.mkvk.hu/informacio/
eletmudij/eletmudij2010 oldalon olvashat.
A tematikus szakmai munka a hagyományokhoz híven idén is három szekcióban zajlott: az általános, a módszertani és a költségvetési szekcióban.
Mindhárom szekcióban az előadásokat követően pódiumvitával folytatódott a konferencia,
majd a záró plenáris ülésen a szekcióelnökök
beszámoltak a szekciókban folyó munkáról.
A konferencia a kamara elnökének zárszavával fejeződött be.
A konferencián elhangzott előadásokat folyamatosan töltjük fel a kamara honlapjára, az
alábbi oldalra:
http://www.mkvk.hu/kamarai/esemenyek/okk/
okk2010

Elnökségi határozatok
(2010. június 23.)
53. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

58. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság
FBH-67/2010. sorszámú határozatát 9 igen,
1 nem szavazattal megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgálóval
szemben a fegyelmi eljárást figyelmeztetés
alkalmazása mellett megszüntette.

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság
FBH-40/2010. sorszámú határozatát 9 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megváltoztatta, és az eljárás alá vont könyvvizsgáló céggel szemben a fegyelmi eljárást figyelmeztetés
alkalmazása mellett megszüntette.

54. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

59. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság
FBH-57/2010. sorszámú határozatát 9 igen,
1 nem szavazattal megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgálóval
szemben a fegyelmi eljárást figyelmeztetés
alkalmazása mellett megszüntette.

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a
fellebbezés elbírálásával az FB/0038-2/2010. számú határozatot egyhangúlag helybenhagyta.

tát az előzőeket meghaladóan, a számvitel és
elemzés modul egyéb résztanulmányai tekintetében helybenhagyta.
63. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

55. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
a fellebbezést elbírálva az FB/0050-2/2010. számú határozatot egyhangúlag helybenhagyta.

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 114. § (1) bekezdése alapján a 72. számú (2009. 09. 02.) elnökségi határozatot hivatalból egyhangúlag akként módosította, hogy
a kérelmező által a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán,
számviteli szakon, vállalkozási szakirányon
folytatott közgazdász tanulmányok keretében
elvégzett „a számvitel magyar szabályozása”
résztanulmányt az okleveles könyvvizsgálói
képzési program azonos résztanulmányának
teljesítéseként elismerte. Az elnökség az oktatási bizottság 1401-1/2009. sorszámú határozatát az előzőeket meghaladóan, a számvitel és
elemzés modul egyéb résztanulmányai tekintetében helybenhagyta.

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-5/2010. sorszámú határozatát
egyhangúlag helybenhagyta.

61. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

64. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság
FEB/0141-3/2010. sorszámú határozatát egyhangúlag helybenhagyta.

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 114. § (1) bekezdése alapján a 73. számú (2009. 09. 02.) elnökségi határozatot hivatalból egyhangúlag akként módosította, hogy
a kérelmező által a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán,
számviteli szakon, vállalkozási szakirányon
folytatott közgazdász tanulmányok keretében
elvégzett „a számvitel magyar szabályozása”
résztanulmányt az okleveles könyvvizsgálói
képzési program azonos résztanulmányának
teljesítéseként elismerte. Az elnökség az oktatási bizottság 1402-1/2009. sorszámú határozatát az előzőeket meghaladóan, a számvitel és
elemzés modul egyéb résztanulmányai tekintetében helybenhagyta.

56. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság
FBH-61/2010. sorszámú határozatát 9 igen,
1 nem szavazattal megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgálóval
szemben a fegyelmi eljárást figyelmeztetés
alkalmazása mellett megszüntette.
57. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-63/2010. sorszámú határozatát 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgálót írásbeli megrovásban
részesítette.

60. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

62. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 114. § (1) bekezdése alapján a 71. számú (2009. 09. 02.) elnökségi határozatot hivatalból egyhangúlag akként módosította, hogy
a kérelmező által a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán,
számviteli szakon, vállalkozási szakirányon
folytatott közgazdász tanulmányok keretében
elvégzett „a számvitel magyar szabályozása”
résztanulmányt az okleveles könyvvizsgálói
képzési program azonos résztanulmányának
teljesítéseként elismerte. Az elnökség az oktatási bizottság 1394-1/2009. sorszámú határoza-

65. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
2010. szeptember • HÍRLEVÉL
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 114. § (1) bekezdése alapján a 74. számú
(2009. 09. 02.) elnökségi határozatot hivatalból egyhangúlag akként módosította, hogy a
kérelmező által a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán,
számviteli szakon, vállalkozási szakirányon
folytatott közgazdász tanulmányok keretében

elvégzett „a számvitel magyar szabályozása”
résztanulmányt az okleveles könyvvizsgálói
képzési program azonos résztanulmányának
teljesítéseként elismerte. Az elnökség az oktatási bizottság 1403-1/2009. sorszámú határozatát az előzőeket meghaladóan, a számvitel és elemzés modul egyéb résztanulmányai
tekintetében helybenhagyta.

A kibővített elnökségi
ülés határozatai
(2010. június 23.)
67. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

69. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a kamara 2010. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület 2010. első féléves tevékenységéről szóló beszámolót.

68. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta
a kamarai kötelező oktatás lebonyolításának
2010. évi elveire vonatkozó előterjesztést.

70. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta, és az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta minőség-ellen-

Rendkívüli elnökségi ülés
határozatai
(2010. augusztus 10.)

66. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 84. számú (2009. 09. 02.) elnökségi
határozatot visszavonja.
DR. LUKÁCS JÁNOS
az MK VK e l n ö ke

őrzési módszertani kézikönyv előterjesztés
szerinti módosításait.
71. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett úgy döntött, hogy a kamarai szolgáltatásokat a Komplex rendszerével bővíti.
72. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
az elnökség II. félévi munkatervét az elhangzott
módosításokkal egyhangúlag elfogadta.
73. számú (2010. 06. 23.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége egyhangúlag jóváhagyta, hogy a kamara
elnöke tárgyalást folytasson a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy cégminősítő
nonprofit kft. létrehozásáról.
DR. LUKÁCS JÁNOS
az MK VK e l n ö ke

Elnökségi
határozatok,
távszavazás

74. számú (2010. 08. 10.) elnökségi határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva az oktatási bizottság
OK/0262-3/2010. sorszámú határozatát egyhangúlag megváltoztatta, és a kérelmezőt az okleveles könyvvizsgálói képzési programba felvette.
75. számú (2010. 08. 10.) elnökségi határozat

(2010. augusztus 23.)
76. számú (2010. 08. 23.) elnökségi határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a vitában elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag
elfogadta a kamarai törvénnyel kapcsolatos módosító indítványokat tartalmazó előterjesztést.
Az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy az előterjesztés szerinti jogszabály-módosítások
kezdeményezése tárgyában az illetékes minisztériumnál megtegye a megfelelő lépéseket.

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége tizennégy igen szavazattal elfogadta a
módosított és/vagy átfogalmazott nemzetközi
könyvvizsgálati standardok (800, 805, 810- es
témaszámú) magyar fordítását.

DR. LUKÁCS JÁNOS

DR. LUKÁCS JÁNOS

az M KVK eln öke

az MK VK e l n ö ke
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az oktatási bizottság
2009. évi
tevékenységéről

BESZÁMOLÓ

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlése 2010. május 15-én
megtárgyalta és elfogadta az oktatási bizottság 2009. évi tevékenységéről
készített beszámolót.
■ Az oktatási bizottság a kamara 2009. évi
továbbképzési tevékenységének a tapasztalatait összesítette és értékelte. A szakmai továbbképzés végrehajtását az oktatási bizottság a helyi szervezetekkel közösen a szakmai
továbbképzési szabályzat alapján, a könyvvizsgálói képzést a vizsgaszabályzat alapján
irányította. Az értékelés során a tanfolyami
értékelőlapok összesítőin közölt könyvvizsgálói véleményeket, valamint a személyesen
megfogalmazott véleményeket is figyelembe

az említett időtartamra kellett felkészíteni. A
helyi szervezetek megkülönböztetett figyelemmel, színvonalas oktatásszervező munkával
látták el feladatukat. Az oktatási anyagok elkészítésére pályázatot hirdettünk, sajnos – az
elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – csekély érdeklődés mellett.
A kialakult gyakorlatnak megfelelően az
oktatók felkészítése 2009. augusztus végén
megtörtént. A kamara 2009. évi szakmai továbbképzése október elején kezdődött el és

1. táblázat

A szakmai továbbképzés csoportszáma, átlagos csoportlétszáma
ÉV

CSOPORTOK
SZÁMA

ÁTLAGOS
CSOPORTLÉTSZÁM
(fő/csoport)

Min.-max. átlagos
csoport létszám
(fő/csoport)

2005

126

45

20–74

2006

126

45

17–79

2007

123

50

27–97

2008

112

51

11–92

2009

110

50

10–85

vettük, összesítettük. Ezentúl a továbbképzéseket – első alkalommal – a közfelügyelet is
ellenőrizte, valamint a helyi szervezetek vezetőit is felkértük az ellenőrzésre.

A 2009. évi szakmai
továbbképzés tapasztalatai
A küldöttgyűlés – korábbi − döntése alapján
a 2009. évi szakmai továbbképzés időtartama
32 óra volt. Az említett időtartamból egy napot az elnökség által elfogadott tematika és
továbbképzési segédanyag felhasználásával,
míg három napot a helyi szervezetek szakmai napjai, a tagozatok előadási, valamint a
kamara oktatási gazdasági társasága közreműködésével tartottunk meg.
Miközben központilag egy napra kellett
oktatási anyagot biztosítani, az oktatókat is

decemberben fejeződött volna be, de a helyi
szervezetek kérésére az időpontot 2010. február végéig meghosszabbítottuk.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően
ebben az évben is póttanfolyamot kell azok-

nak szervezni, akik – különböző okok miatt –
a továbbképzési kötelezettségüket szervezett
formában nem tudták teljesíteni. Az említett
tanfolyamot központilag szervezve és lebonyolítva 2009. április közepén tartjuk meg.
Valós problémaként jelentkezik, hogy a speciális minősítéssel is rendelkező kollégáknak
egy napot speciális témakörből kellett teljesíteni. Ezt a bizottság indokolatlannak tartja, a megfelelő szabályzat módosítását kezdeményeztük.
Az átlagos csoportlétszám 2009-ben 50 fő/
csoport (lásd 1. táblázat). Ennek következményeként 2009-ben 110 csoportban tudtuk a
továbbképzéseket megtartani. Tekintettel arra,
hogy 2002-höz viszonyítva mintegy 70 csoporttal kevesebb csoportot kellett indítani, ez azt
(is) jelenti, hogy az előző évekhez viszonyítva
jelentős bérleti díj, valamint előadóidíj-megtakarítást értünk el. Megállapítható az is, hogy
a helyi szervezetek oktatásszervező munkája
az elmúlt években jelentősen javult.
A tanfolyamokról a részt vevő kamarai tagok – az eddigi gyakorlatnak megfelelően –
értékelő lapot állítottak ki. Az értékelő lap a
továbbképzés valamennyi lényeges eleméről
tartalmaz kérdéseket. Az értékeléseket a helyi
szervezetek összesítették és feldolgozás után
megküldték az oktatási bizottság munkatársainak. Ezek alapján a következő vélemények
állapíthatók meg (lásd 2. táblázat).

2. táblázat

A továbbképzés minősítése
A MINŐSÍTETT, ÉRTÉKELT
SZEMPONTOK

2005

ÁTLAGOS ÉRTÉK
2006
2007 2008

2009

4,28

4,31

4,33

4,44

4,48

gyakorlati alkalmazhatósága

4,03

4,04

4,12

4,34

4,30

A helyi szervezetek szervezési munkája

4,78

4,79

4,75

4.85

4,80

A tárgyi és a technikai feltételek biztosítása

4,62

4,68

4,62

4,74

4,70

Az oktatási anyag színvonala,
szemléltetés, példák
A feldolgozott standardok
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Az oktatási anyag színvonala,
szemléltetés, példák
Összefoglalóan megállapítható, hogy a továbbképzésben részt vevők alapvetően elégedettek
voltak az oktatási anyag színvonalával, ugyanakkor – az elmúlt évekhez hasonlóan – kritikai
észrevételek is megfogalmazódtak.
Néhány jellemző észrevétel, vélemény a kötelező szakmai továbbképzésre vonatkozóan.

•Több mintapélda, használható séma is-

mertetése jó lett volna.
•Felesleges érthetetlen idegen szavakkal
teletűzdelni az oktatási anyagot.
• A mintavételezés és a becslés módszertana
nagyobb súllyal szerepelhetett volna.
•A minőség-ellenőrzés gyakorlati megközelítését jobban szolgáló anyagok
kellenek.
•Az oktatási anyagból hiányzik a tartalomjegyzék.
•A gyakorlati példák elektronikus formában történő rendelkezésre bocsátása
a napi munka során igen hasznos lenne. Pl. mintavételezés és becslés módszertana.
•Az anyag terjedelmessége nincs összhangban a rendelkezésre álló idővel.
Több ilyen előadás kellene.
•A sok jogszabályváltozás jogi bizonytalanság ellehetetlenítik a szakmát, nem
hallatszik a kamara hangja, szakmai
érvelése.
•Egy nap kevés az oktatásra, vagy a tananyag legyen kevesebb, vagy az oktatás
legyen 2 napos.
•Több gyakorlati példa kellene. Hazánkban főleg kisvállalkozások a jellemzőek, ezek sajátosságaira ki kellene térni
a standardok kialakításakor.
•A tananyagot szét kellene választani a
szüneteltető és az aktív tagok számára,
a szüneteltető tagok számára az előadások 90%-a nem használatos.

3. táblázat

A könyvvizsgálói képzés minősített oktatói és vizsgáztatói létszáma
MEGNEVEZÉS

MINŐSÍTETT OKTATÓ
2009–2014
(fő)

VIZSGÁZTATÓ
2006–2011
(fő)

Jog

10

8

Adózás

33

25*

Szervezet és vezetés

10

13

Pénzügy

20

14

Számvitel és elemzés

56

15

Számvitelszervezés

13

8

Könyvvizsgálat és ellenőrzés

37

15

*Kinevezés időtartama: 2009−2014

Az oktatók munkája

•Színvonalas tananyag, egymásra épülő, jó szerkezetű a tananyag.

•Végre, olyan előadást hallottak, ahol
az írott szabályok rugalmas, gyakorlati
alkalmazását is megismerhették.
•Az anyag áttekinthető, színvonalas.
•Általában jó a megítélés, bár a gyakorlati példákat még mindig hiányolják,
de jobb, mint az eddigiek.
•A kötelező 3 napos oktatás többeknek jobb volt.
•A szüneteltetőknek speciális, külön
tartandó képzést javasolt.
•A legtöbb javaslat a tananyag elektronikus formában (e-mail, kamarai
honlap, CD) való megküldésére érkezett.
•Az elkészült anyag jellemzően a nagy
cégeknek készült, kisvállalkozások
specialitásait nem tartalmazza.
•Bővíteni a példatárat, minősített eseteket, gyakorlati tapasztalatokat, ezeket megyei szinten, majd országos
összesítéssel közzétenni.
•Minden évben egyre jobb, használhatóbb anyagot sikerül összeállítani.

Az előző évekhez hasonlóan a továbbképzés
színvonalas lebonyolítása döntő mértékben
függött az oktatók felkészültségén, hozzáállásán. Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a korábbi évben kiírt és elbírált oktatói
pályázat alapján felkért előadók munkáját a
továbbképzésben részt vevők általában jónak
ítélték meg (magas színvonalú szakmai felkészültség, az előadás anyagának saját, gyakorlati tapasztalatokkal való kiegészítése).
Az előadók jelentős részével kapcsolatban
fogalmazódott meg, hogy gyakorlati példákkal, kiváló tárgyi ismeretekkel vezette le az
előadást, előadása érthető, tárgyilagos, leköti a hallgatók figyelmét. Meglepő módon a
közfelügyeletnek az előzőekkel ellentétes véleménye alakult ki.
4. táblázat

A könyvvizsgálói képzésben
regisztráltak száma (fő)
Létszám 2005 2006 2007 2008 2009
173

155

101

124

172

5. táblázat

Jelentkezők és vizsgázók száma
TANTÁRGY

6

VIZSGÁK
SZÁMA

VIZSGÁRA JELENTKEZŐK SZÁMA
ÍRÁSBELI SZÓBELI

VIZSGÁZÓK
SZÁMA
ÍRÁSBELI SZÓBELI

TÁVOLMARADÓK
SZÁMA
ÍRÁSBELI SZÓBELI

TÁVOLMARADÓK
ARÁNYA
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Jog

3

−

270

−

235

−

35

−

12,96

Adózás

3

146

140

121

62

25

78

17,12

55,71

Szervezet és vezetés

3

13

14

11

8

2

6

15,38

42,86

Pénzügy

3

67

71

51

39

16

32

23,88

45,07

Számvitel és elemzés

4

309

343

227

110

82

233

26,54

67,93

Számvitelszervezés

3

118

123

74

90

44

33

37,29

26,83

Könyvvizsgálat
és ellenőrzés

2

130

139

120

76

10

63

7,69

45,32
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Tárgyi és technikai

6. táblázat

feltételek

TÁRGY

A végzettek vizsgaeredményei

Egybehangzó véleményként fogalmazódott
meg, hogy az oktatás tárgyi, technikai feltételei kiválóak voltak, a szervezés figyelmes, minden részletre kiterjedő volt. A helyi
szervezetek megtalálták azokat az oktatási
helyszíneket, amelyek megfeleltek a résztvevők igényeinek.
A helyi szervezetek a múlt évben is kiemelt
figyelemmel szervezték és bonyolították le
a továbbképzést, jelentős oktatásszervező
munkát végeztek a továbbképzés tárgyi és
technikai feltételeinek megteremtésében. Az
elhelyezés általában megfelelő volt, a hallgatók megelégedésére az időpontokat is jól választották meg.

A kamara irányításával
szervezett könyvvizsgálói
képzés tapasztalatai
A könyvvizsgálói törvény a kamara hatáskörébe utalta a könyvvizsgálói képzés irányítását.
Erre tekintettel határoztuk meg a
•képzés követelmény- és vizsgarendszerét,
•hoztuk létre a képzés irányításával és felügyeletével megbízott bizottságot.
A szervezett képzés előfeltételeinek megteremtése körébe tartozott a képzésben részt
vevő oktatók, valamint a képzést lebonyolító
oktatási intézmények pályáztatása is. Ennek
eredményeként az egyes tantárgyak oktatásában, illetve vizsgáztatásában minősített oktatói minősítéssel rendelkező oktatók vehettek,
illetve vehetnek részt.
Az egyes tárgyakból a vizsgáztatásban a 3.

EREDMÉNY EREDMÉNY EREDMÉNY EREDMÉNY EREDMÉNY
(ÁTLAG)
(ÁTLAG)
(ÁTLAG)
(ÁTLAG)
(ÁTLAG)
2005
2006
2007
2008
2009

Jog

3,65

3,48

3,97

3,82

3,95

−

−

−

−

−

Szervezet és vezetés

3,62

3,36

4,06

4,13

3,72

Pénzügy

3,17

3,32

3,53

3,58

3,33

Számvitel és elemzés

2,15

2,6

2,86

3,22

2,95

Számvitelszervezés

3,62

2,97

3,53

3,89

3,30

Könyvvizsgálat
és ellenőrzés

3,26

3,29

3,11

3,18

3,12

Adózás

táblázatban meghatározott létszámú vizsgáztató, valamint 40 fő vizsgaelnök működik közre. A vizsgáztatásban való közreműködésre a
2005. évben pályázatot írtunk ki, a pályázat
eredményét az elnökség, valamint a Pénzügyminisztérium elfogadta.
A képzés tényleges lebonyolítása két oktatási intézményre – MKVK Oktatási Központ
Kft. és a Budapesti Gazdasági Főiskola – koncentrálódott, illetve koncentrálódik.
Az oktatási intézmények a képzést a minősített oktatók közül felkért oktatókkal
végzik. Az oktatásban részt vevő oktatási
intézményekkel kapcsolatban elmarasztaló
észrevétel nem érkezett. A tanfolyamokon
való részvétel – alapvetően – egyenletes volt.
Jelenleg a meglevő jegyzetek aktualizálása,
valamint egy új jegyzet (Adózás) elkészítése
zajlik. Lassan tisztázódik a felvételi követelmények egységesítése is.
Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy a képzésbe az első években évenként
átlagosan mintegy 200 fő, az utóbbi években
ennél kevesebb, 130–170 fő jelentkezett. 2009.
év végéig 1897 fő könyvvizsgáló hallgatót re-

gisztráltunk, ebből – 2002-ben – jelentős számban jelöltet a régi rendszerű képzésből vettünk
át. A könyvvizsgálói képzésben regisztráltak
számát a 4. táblázat mutatja
Az elmúlt években – vizsganaptár alapján
– több vizsgaidőszakban adhattak számot a
hallgatók megszerzett tudásukról. 2009-ben a
vizsgákra jelentkezők, valamint a ténylegesen
vizsgázók számát az 5 táblázat tartalmazza.
2005-ben 81-en, 2006-ban 83-an, 2007-ben
64-en, 2008-ban 56-an, 2009-ben 74-en fejezték be a tanulmányaikat, így a beszámolási időszak végéig összesen 499 jelölt kapott
oklevelet. A végzettek vizsgaeredményei a 6.
táblázat szerint alakultak.
A kamara által kialakított képzés rendszere – véleményünk szerint – bevált, a továbbiakban az ellenőrzésre, a képzés, vizsgáztatás minőségi követelményeinek az erősítésére
kell hangsúlyt helyezni. A kamarai törvény
elfogadásával az oktatandó témaköröket bővítettük, új, önálló tantárgyként jelenik meg
az adózás.
D R . U J VÁ R I G É Z A
az oktatási bizottság elnöke

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA
Megjelenik: havonta
Felelős kiadó:
Bősze András főtitkár
Felelős szerkesztő: Nagy Ildikó
A szerkesztőség címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Levelezési cím: 1373 Budapest, 5., Pf. 587 • Telefon: 473-4500
Fax: 473-4510 • E-mail: mkvk@mkvk.hu
Internet: www.mkvk.hu
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Életműdíj 2010
A Magyar Könyvvizsgálói kamara az idén ötödször adta át a dr. Bartók Nagy András tiszteletére
alapított életműdíjat, melynek célja elismerni egy-egy kiváló, köztiszteletnek örvendő kollegánk munkásságát, szakmai, közéleti, társadalmi tevékenységét, a szakma hírnevének gyarapításához való
hozzájárulását. A kamarai tagoktól beérkezett javaslatok alapján a Díjazó Testület 2010. július 5-i
ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy az idén Fekete Imréné született Gazdag Katalin részére ítéli oda ezt a díjat. Az eddigi díjazottak: dr. Ladó László, dr. Gál János, dr. Borbás Máté és Hubényi
Ernőné.
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ekete Imréné szakmai pályafutása az OTP-nél
kezdődött, ahol 12 évig dolgozott főelőadóként, majd 17 év következett az államigazgatásban, ebből 15 év a Pénzügyminisztériumban csoportvezető, majd főosztályvezető-helyettesi,
a rendszerváltást követően
pedig két év az Állami Számvevőszéknél főcsoportfőnökhelyettesi rangban. Végül 15
éven át az Ernst & Young
Kft. könyvvizsgálói igazgatóságán dolgozott könyvvizsgálóként, felelős partnerként, majd ügyvezetőként. Elsősorban biztosítók,
bankok, nyugdíjpénztárak,
befektetési alapok, pénz- és
tőkepiaci szereplők könyvvizsgálatában vett részt.
2004-től az Országos Számviteli Bizottság alelnöke és
a Magyar Számviteli Standard Előkészítő Bizottság
elnöke.

F

volt a FEE-tanács tagja. A SZAKma rovatvezetőjeként rendszeresen publikál a könyvvizsgálókat
érintő kérdésekről, nemzetközi fejleményekről, új
kihívásokról. Nagyszerű előadásait hallhattuk hazai és nemzetközi konferenciákon, mérlegképes

Katalin meghatározó szereplője volt a könyvvizsgálat újjászületésének és újkori szerveződése
elindításának. 1997 és 2002 között az elnökség,
majd a szakértői bizottság tagja volt. Ezt követően
2007-ig a kamara alelnöke, tevékenyen részt vett a
kamara szabályzatainak megalkotásában. Öt évig

könyvelői és okleveles könyvvizsgálói tanfolyamokon. A Könyvvizsgálat és ellenőrzés tankönyv
társszerzője, e tárgyból vizsgaelnök. Három éve
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tagja.
Felkészültsége, egész életpályája, emberi magatartása méltó a díj névadójának emlékéhez.
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